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Wprowadzenie 
 

Wydarzeniem pierwszego półrocza w Spółdzielni są odbyte w czerwcu 

obrady Walnego Zgromadzenia Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 

Podobnie jak w roku ubiegłym zostały zorganizowane w czterech częściach w 

Domu Kultury „ORION”. Stąd też najwięcej miejsca w tym numerze 

Informatora zajmuje informacja o obradach, a przede wszystkim o komplecie 

uchwał podjętych przez tegoroczne Walne Zgromadzenie.  

Ponadto przedstawiamy pozytywne skutki ekonomiczne podjętej uchwały o 

podziale nadwyżki bilansowej, przekładającej się na obniżki opłat 

eksploatacyjnych.   

Ważne jest przy tym, że aktualnie sytuacja ekonomiczna Spółdzielni (na 

półmetku roku rozliczeniowego) przedstawia się równie korzystnie jak w roku 

poprzednim, o czym świadczą szczegółowe wyniki z I-szego kwartału br.,  

a także wstępne rezultaty działalności Spółdzielni za I-sze półrocze 2012r.     

 Do wielu z Państwa docierają enuncjacje prasowe o ponownej przymiarce 

legislacyjnej (poprzednia pojawiła się w Sejmie rok temu), przekształcającej z 

mocy prawa nieruchomości spółdzielcze we wspólnoty mieszkaniowe, tym 

samym odbierającej członkom obywatelskie prawo decydowania o swojej 

własności. Procedowanie takiego projektu ustawy przez nasz parlament nabiera 

dodatkowo paradoksalnego wydźwięku, gdyż rok obecny został ogłoszony przez 

ONZ jako Międzynarodowy Rok Spółdzielczości, co oznacza nobilitację  ruchu 

spółdzielczego na świecie i jego dalszy rozwój, a nie jego ograniczenie czy 

likwidację. Miejmy nadzieję, iż nasi parlamentarzyści ustrzegą się od 

druzgocącej wpadki legislacyjnej.  

Niezależnie od tego co nam przygotowują parlamentarzyści, Spółdzielnia 

ma obowiązek realizować na bieżąco swoje zadania statutowe, w tym 

gospodarcze jak również przyjęty program działalności społeczno-kulturalnej. 

Stąd informacje ekonomiczne, a także relacje z imprez dla dzieci z okazji Dnia 

Dziecka i festynów osiedlowych, które wprawdzie nie były organizowane przez 

Spółdzielnię, ale za to znacząco przez Spółdzielnię dofinansowane, z udzieloną 

jednocześnie konkretną pomocą logistyczną.  

 W okresie urlopów i wakacji członkowie Rady Nadzorczej, Zarządu oraz 

pracownicy Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej życzą Państwu miłego 

wypoczynku, relaksu i zadowolenia. 
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Rozdział I – Informacje z bieżącej działalności Spółdzielni 

 
1. Zmiana personalna w Radzie Nadzorczej. 

 

Informujemy, iż w kwietniu br. do Rady Nadzorczej wpłynęła od Pana 

Ryszarda Zawiszewskiego pisemna rezygnacja z pełnienia funkcji 

przewodniczącego z powodów osobistych, która została przyjęta na posiedzeniu 

plenarnym tego organu w dniu  25.04.br. 

Na tym samym posiedzeniu plenarnym dokonano wyboru nowego 

przewodniczącego Rady Nadzorczej, którym został Pan Kazimierz Krawczyk, 

członek Rady Nadzorczej z Osiedla Błonie.   

Rada Nadzorcza wyraża podziękowanie Panu Ryszardowi Zawiszewskiemu 

za pełnienie tej odpowiedzialnej funkcji przewodniczącego przez okres prawie 

półtora kadencji. 
 

2. Walne Zgromadzenie w częściach – czerwiec 2012 r. i podjęte uchwały. 

 

Podobnie jak w roku ub. Walne Zgromadzenie Bydgoskiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej odbyło się w 4 częściach, w pomieszczeniach Domu Kultury 

„ORION”, którego warunki lokalowe okazały się zupełnie wystarczające, biorąc 

nawet pod uwagę największą liczbę członków uczestniczących w IV części 

obrad organu.  

Informujemy, iż dotyczy to Osiedla Błonie, z którego przybyło na obrady 

116 członków i była to ponad dwukrotnie większa frekwencja w stosunku do 

pozostałych Osiedli Spółdzielni, jako że na trzy pierwsze części Zgromadzenia, 

przybyło po 56-57 członków. 

 Zarząd informuje, iż podobnie jak w ubiegłym roku obrady Walnego 

Zgromadzenia w 4-rech częściach w Spółdzielni zostały przygotowane  

i przeprowadzone ściśle według przepisów statutowych.  

 W dniu 27.06.2012 r. obradowało Kolegium Walnego Zgromadzenia 

Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, które zostało zwołane przez Zarząd w 

oparciu o § 41 ust.1 Statutu Spółdzielni. W skład Kolegium zgodnie z w/w 

przepisem Statutu weszli przewodniczący i sekretarze 4-rech części Walnego 

Zgromadzenia, które odbyły się 15, 18, 20 i 25 czerwca br.  

Członkowie Kolegium na podstawie protokołów z poszczególnych części 

Walnego Zgromadzenia poprzez zliczenie głosów oddanych na konkretne 

projekty uchwał na wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia, dokonali 

autoryzacji treści poszczególnych uchwał oraz potwierdzili które uchwały 
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zostały podjęte, a które Walne Zgromadzenie Bydgoskiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej odrzuciło. 

Z posiedzenia Kolegium został sporządzony protokół, który zawiera dane 

odnośnie: 

1. Liczby członków uczestniczących w obradach poszczególnych części 

Walnego Zgromadzenia, 

2. Liczby głosów oddanych na poszczególne uchwały Walnego 

Zgromadzenia. 
    

Protokół jest do wglądu w siedzibie Spółdzielni przy ul. Grunwaldzkiej 12  

(pokój 15). 

Wszystkim tym członkom Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, którzy 

dobrowolnie przyjęli funkcje w prezydiach zebrań czy też w komisjach  

poszczególnych części Walnego Zgromadzenia, Zarząd jako organizator obrad – 

składa serdeczne podziękowania. Zadania te nabrały jeszcze większego 

znaczenia, gdyż obrady wszystkich części trwały po ok. 7 godzin (jedna część 

nawet ok. 10 godzin), co dowodzi iż wysiłek indywidualny wszystkich osób 

funkcyjnych, a szczególnie przewodniczących, prowadzących obrady - był 

niemały. 

Wydłużone w czasie obrady wynikały głównie z formalnego obowiązku 

czytania wszystkich wniesionych dokumentów, w tym wszystkich projektów 

uchwał wraz z uzasadnieniami, które w kilku przypadkach były dość obszerne. 

Dotyczyło to także niektórych projektów poprawek do zgłoszonych wcześniej 

uchwał. 

Informujemy, iż Zarząd planował 15 punktów porządku obrad i podjęcie 42 

uchwał. Po zgłoszeniach projektów uchwał przez członków Spółdzielni porządek 

obrad rozszerzył się do 28 punktów i 54 uchwał. 

 W związku z powyższym równie serdeczne podziękowania jak dla osób 

funkcyjnych, Zarząd jako organizator Walnego Zgromadzenia przekazuje 

wszystkim tym członkom Spółdzielni, którzy dotrwali do końca obrad każdej 

części. Członkowie Ci nie szczędząc znaczącego wysiłku osobistego, 

odpowiedzialnie wypełnili statutowe prawo członka do podejmowania decyzji, 

uczestnicząc we wszystkich głosowaniach nad uchwałami.  

  Poniżej przedstawiamy przyjęte przez Walne Zgromadzenie uchwały. 
 

Uchwała nr 1/2012 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Bydgoskiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej za rok 2011. 
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Uchwała nr 2/2012 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 

rok 2011. 
 

Uchwała nr 3/2012  

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2011 w skład 

którego wchodzą : 

 -  bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 r. zamykający się po stronie aktywów i    

    pasywów kwotą   169 547 014,51 zł 

    -  rachunek zysków i strat za rok 2011 wykazujący nadwyżkę bilansową netto w   

       wysokości   5 109 519,71 zł 

    -  wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 

    -  informacja dodatkowa, 

    -  zestawienie zmian w kapitale (funduszu)  własnym, 

    -  rachunek przepływów pieniężnych, 
 

Uchwała nr 4/2012  

Walne Zgromadzenie Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej działając na podstawie  § 29  

pkt  5  Statutu  uchwala,  co następuje: 

Nadwyżkę bilansową za rok 2011 w wysokości  5 109 519,71 zł (słownie:  pięć milionów sto 

dziewięć tysięcy pięćset dziewiętnaście zł 71/100) postanawia podzielić w ten sposób, że: 

1.  - kwotę   1 460 316,91 zł  (słownie: jeden milion czterysta sześćdziesiąt tysięcy trzysta 

szesnaście zł 91/100) przeznaczyć na pokrycie kosztów związanych z eksploatacją  

i utrzymaniem nieruchomości w zakresie obciążającym Członków proporcjonalnie do 

powierzchni użytkowej nieruchomości mieszkalnych. 

2.  - kwotę  3 600 000,-  zł (słownie: trzy miliony sześćset tysięcy zł) przeznaczyć na 

zwiększenie funduszu remontowego Spółdzielni, 

3.  - kwotę  49 202,80 zł (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście dwa zł 80/100) 

przeznaczyć na zwiększenie funduszu zasobowego Spółdzielni. 
 

Uchwała nr 5/2012 

Walne Zgromadzenie Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej działając na podstawie  § 29  

pkt  4  Statutu Spółdzielni  uchwala,  co następuje: 

Przyjąć wnioski z lustracji problemowej  przeprowadzonej przez Krajową Radę Spółdzielczą 

w dniach 12.09.2011 r. – 10.01.2012 r. 
 

Uchwała nr 6/2012 

Walne Zgromadzenie Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej działając na podstawie  § 29  

pkt  4  Statutu Spółdzielni  uchwala, co następuje: 

Przyjąć wnioski polustracyjne z lustracji inwestycyjnej  z przeprowadzonej przez Związek 

Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Toruniu w dniach 20.02.2012 r. – 05.03.2012 r. 
 

Uchwała nr 7/2012 

Walne Zgromadzenie Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej działając na podstawie  

§ 29 pkt 3 Statutu Spółdzielni uchwala: 

Udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Panu 

Tadeuszowi Stańczakowi za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 r.  
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Uchwała nr 8/2012 

Walne Zgromadzenie Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej działając na podstawie  

§ 29 pkt 3 Statutu Spółdzielni uchwala: 

Udzielić absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ds. 

technicznych Pani Aleksandrze Domke za okres od 01.01.2011  do 31.12.2011 r. 
 

Uchwała nr 9/2012 

Walne Zgromadzenie Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej działając na podstawie  

§ 29 pkt 3 Statutu Spółdzielni uchwala: 

Udzielić absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ds. 

eksploatacji Panu Henrykowi Reszce za okres 01.11.2011  do 31.12.2011 r.  
 

Uchwała nr 10/2012 

Walne Zgromadzenie Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej działając na podstawie  

§ 29 pkt 3 Statutu Spółdzielni uchwala: 

Udzielić absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ds. 

eksploatacji Panu Leszkowi Małeckiemu za okres od 01.01.2011 do 23.03.2011 r.  
 

Uchwała nr 11/2012 

Walne Zgromadzenie Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej działając na podstawie  

§ 29 pkt 3 Statutu Spółdzielni uchwala: 

Udzielić absolutorium Panu Józefowi Gałczyńskiemu pełniącemu funkcję członka Zarządu 

Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za okres od 23.03.2011 r.  do 26.05.2011 r. 
 

Uchwała nr 12/2012 

Walne Zgromadzenie Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej działając na podstawie  

§ 29 pkt 3 Statutu Spółdzielni uchwala: 

Udzielić absolutorium Pani Annie Żelaśkiewicz pełniącej funkcję członka Zarządu 

Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za okres od 26.05.2011 r.  do 12.10.2011 r.  

 

Ze względu  na zapis ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. z późniejszymi zmianami o ochronie 

danych osobowych nie ma możliwości podania treści uchwał, gdyż zawierają personalia 

osób, których uchwały dotyczą. 
 

Uchwały od nr 13/2012 do nr 27/2012 i od nr 29/2012 do nr 31/2012 

Uchwały dotyczyły odwołań od decyzji Rady Nadzorczej  Bydgoskiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu bądź 

wykluczeniu z rejestru członków Spółdzielni z powodu zadłużeń w opłatach za lokale 

mieszkalne. W 7 przypadkach Walne Zgromadzenie podjęło decyzję o uchyleniu, a w 11  

o utrzymaniu w mocy uchwał Rady Nadzorczej. 
 

Uchwała nr 34/2012 

w sprawie zbycia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej przy  

ul. Broniewskiego w Bydgoszczy. 

Walne Zgromadzenie Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej działając na podstawie § 29 

pkt 6 Statutu Spółdzielni uchwala: 

1. Wyrazić zgodę na zbycie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej 

położonej przy ul. Broniewskiego w Bydgoszczy na rzecz Gminy Bydgoszcz - 
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działka nr: 12/3  –  obręb   71 o  pow. 182 m
2
, zapisanej w księdze wieczystej  KW  nr  

BY1B/00125506/6, sklasyfikowanej  jako droga. 

2. Upoważnić Zarząd Spółdzielni do zawarcia aktu notarialnego umowy zbycia prawa 

wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej za cenę uzyskaną  

w przeprowadzonych rokowaniach z przedstawicielami Gminy Bydgoszcz, gdzie 

podstawą rokowań będzie cena ustalona w operacie szacunkowym sporządzonym 

przez rzeczoznawcę majątkowego. 
 

Uchwała nr 35/2012 

w sprawie zbycia  prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej przy  

ul. Dmowskiego w Bydgoszczy. 

Walne Zgromadzenie Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej działając na podstawie § 29  

pkt 6 Statutu Spółdzielni uchwala: 

1. Wyrazić zgodę na zbycie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej 

położonej przy ul. Dmowskiego w Bydgoszczy na rzecz Gminy Bydgoszcz  - działka    

nr:  23/6  – obręb   72  o pow. 18 m
2
, zapisanej w księdze wieczystej KW  

nr  BY1B/00121334/1, sklasyfikowanej jako droga. 

2. Upoważnić Zarząd Spółdzielni do zawarcia aktu notarialnego umowy zbycia prawa 

wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej za cenę uzyskaną  

w przeprowadzonych rokowaniach z przedstawicielami Gminy Bydgoszcz, gdzie 

podstawą rokowań będzie cena ustalona w operacie szacunkowym sporządzonym 

przez rzeczoznawcę majątkowego. 
 

Uchwała nr 36/2012 

w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości gruntowej przy ul. 11 Dywizjonu 

Artylerii Konnej w Bydgoszczy. 

Walne Zgromadzenie Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej działając na podstawie  

§ 29 pkt 6 Statutu Spółdzielni uchwala: 

1. Wyrazić zgodę na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej położonej przy 

ul. 11 Dywizjonu Artylerii Konnej w Bydgoszczy na rzecz Gminy Bydgoszcz  - 

działka  nr : 17/112  – obręb   75 o pow.   60 m
2
, zapisanej   w księdze  wieczystej  

KW  nr  BY1B/00129541/1 , sklasyfikowanej jako działka budowlana pusta. 

2. Upoważnić Zarząd Spółdzielni do zawarcia aktu notarialnego umowy zbycia prawa 

własności nieruchomości gruntowej za cenę uzyskaną w przeprowadzonych 

rokowaniach z przedstawicielami Gminy Bydgoszcz, gdzie podstawą rokowań będzie 

cena ustalona w operacie szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę 

majątkowego. 
 

Uchwała nr 37/2012 

w sprawie zbycia prawa wieczystego użytkowania działki przy ul. Ujejskiego  

w  Bydgoszczy. Walne   Zgromadzenie   Bydgoskiej  Spółdzielni  Mieszkaniowej  działając  

na podstawie § 29  pkt 6 statutu  Spółdzielni uchwala: 

1. Wyrazić zgodę na zbycie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej 

położonej przy ul. Ujejskiego w Bydgoszczy na rzecz Gminy Bydgoszcz - działka  

nr 21/5 obr. 493 o pow. 32 m
2
 zapisana w księdze wieczystej KW  

nr BY1B/00162682/4, sklasyfikowana  jako droga. 
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2. Upoważnić Zarząd Spółdzielni do zawarcia aktu notarialnego umowy zbycia prawa 

wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej za cenę uzyskaną  

w przeprowadzonych rokowaniach z przedstawicielami Gminy Bydgoszcz, gdzie 

podstawą rokowa  będzie cena ustalona w operacie szacunkowym sporządzonym przez 

rzeczoznawcę majątkowego. 
 

 

Uchwała nr 38/2012 

w sprawie zbycia prawa własności działki przy ul. Inowrocławskiej w Bydgoszczy. 

Walne Zgromadzenie Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej działając na podstawie § 29 

pkt 6 Statutu Spółdzielni uchwala: 

1. Wyrazić zgodę na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej położonej przy    

ul. Inowrocławskiej   w   Bydgoszczy  na rzecz Gminy Bydgoszcz - działka  nr  27/2, 

obr.102 o pow. 331 m
2
  zapisana w księdze  wieczystej  KW nr  27920, sklasyfikowana, 

jako droga. 
 

2. Upoważnić Zarząd Spółdzielni do zawarcia aktu notarialnego umowy zbycia prawa 

własności nieruchomości gruntowej za cenę uzyskaną w przeprowadzonych 

rokowaniach z przedstawicielami Gminy Bydgoszcz, gdzie podstawą rokowań będzie 

cena ustalona w operacie szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę 

majątkowego. 
 

Uchwała nr 39/2012 

w sprawie ustanowienia odrębnej własności i sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 12a, 

usytuowanego w budynku przy ul. Cieszkowskiego 13 w Bydgoszczy. 

Walne Zgromadzenie Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej działając na podstawie § 29 

pkt. 6 statutu Spółdzielni uchwala co następuje: 

1. Wyrazić zgodę na ustanowienie odrębnej własności i sprzedaż  lokalu mieszkalnego nr 

12a o powierzchni użytkowej 28,40 m
2
, usytuowanego na trzeciej kondygnacji 

budynku mieszkalnego przy ul. Cieszkowskiego 13 w Bydgoszczy. 

2. Upoważnić Zarząd Spółdzielni do zawarcia notarialnej umowy ustanowienia odrębnej 

własności i sprzedaży lokalu za cenę rynkową uzyskaną w przetargu ofertowym 

nieograniczonym, gdzie cena wywoławcza ustalona będzie przez rzeczoznawcę 

majątkowego w sporządzonym operacie szacunkowym. 

3. W przypadku braku nabywców należy zorganizować dwa kolejne przetargi ofertowe 

nieograniczone, przy czym cena wywoławcza w drugim przetargu może zostać przez 

Zarząd obniżona maksymalnie o 20 % w stosunku do ceny wywoławczej (punkt 2),  

a w trzecim przetargu maksymalnie o 30 % w stosunku do ceny wywoławczej (punkt 

2). Transakcję sprzedaży winien Zarząd zrealizować z tym nabywcą, który złoży 

najkorzystniejszą ofertę.  

4. Jeżeli po zorganizowaniu trzech przetargów nie uda się zbyć lokalu, upoważnia się 

Zarząd do jego sprzedaży z wolnej ręki za cenę nie niższą, niż 60%  ceny określonej w 

operacie szacunkowym. W razie zgłoszenia się kilku oferentów, Zarząd dokonuje 

wyboru nabywcy w drodze licytacji. 
 

Uchwała nr 40/2012 

w sprawie zmiany § 35 Statutu. Walne Zgromadzenie Bydgoskiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej działając na podstawie § 29 pkt 11 statutu Spółdzielni uchwala: 
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1. Paragraf 35 ustęp 1 punkt 2 otrzymuje brzmienie: „Komisja Wnioskowa w składzie  

2 – 3 osób, której zadaniem jest uporządkowanie wniosków zgłoszonych  

w trakcie obrad ze wskazaniem organu spółdzielni odpowiedzialnego za 

realizację wniosku”. 

2. Upoważnić Zarząd Spółdzielni do zgłoszenia zmiany w Krajowym Rejestrze 

Sądowym.  
 

Uchwała nr 41/2012 

w sprawie zmiany § 42 Statutu. Walne Zgromadzenie Bydgoskiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej działając na podstawie § 29 pkt 11 statutu Spółdzielni uchwala: 

1. Paragraf 42 ustęp 8 otrzymuje brzmienie: „Kandydaci na członków Rady 

Nadzorczej składają na specjalnym formularzu pisemne oświadczenia wyrażające 

zgodę na kandydowanie oraz oświadczenie, że zapoznali się z treścią statutu,  

a także informacje, o których mowa w ust. 9 w terminie minimum trzech dni przed 

pierwszą częścią Walnego Zgromadzenia.  

2. Upoważnić Zarząd Spółdzielni do zgłoszenia zmiany w Krajowym Rejestrze 

Sądowym.  
 

Uchwała nr 42/2012  

w sprawie zmiany § 98 Statutu. Walne Zgromadzenie Bydgoskiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej działając na podstawie § 29 pkt 11 statutu Spółdzielni uchwala: 

1. Paragraf 98 ustęp 4 otrzymuje brzmienie: „O możliwości i terminie przystąpienia do 

zawarcia umów, o których mowa w ust.  2 i 3 członek powiadamiany jest poprzez 

ogłoszenie w prasie lokalnej i na stronie internetowej Spółdzielni. ”  

2. Upoważnić Zarząd Spółdzielni do zgłoszenia zmiany w Krajowym Rejestrze 

Sądowym.  
 

Uchwała nr 45 A/2012 

w sprawie rozliczenia zrealizowanego wieloletniego planu perspektywicznego w zakresie 

ociepleń budynków mieszkalnych. Walne Zgromadzenie Bydgoskiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej działając na podstawie § 29 Statutu uchwala co następuje: 

1. Zobowiązuje Radę Nadzorczą do uchwalenia odrębnego Regulaminu zasad rozliczenia 

wydatków i wpływów na zrealizowaną termorenowację zasobów mieszkaniowych  

w ramach wieloletniego Planu perspektywicznego terminie do 31 grudnia 2012 roku. 

2. Zobowiązuje Zarząd do dokonania rozliczenia wydatków i wpływów na 

termorenowację zgodnie z uchwalonym Regulaminem w terminie do 31 marca 2013 

roku. 

Z protokołu Kolegium z dnia 27 czerwca br. wynika, iż nie zostały podjęte przez 

Walne Zgromadzenie następujące projekty uchwał:  

1. Uchwała nr 4A – poprawka do uchwały o podziale nadwyżki bilansowej (tylko na 

fundusz remontowy, bez dofinansowania eksploatacji i funduszu zasobowego). 

2. Uchwała nr 5A – poprawka do projektu uchwały w sprawie przyjęcia wniosków  

z lustracji problemowej przeprowadzonej przez Krajowa Radę Spółdzielczą  

w okresie 12.09.2011 – 10.01.2012r. 
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3. Uchwały o nr: 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 29, 30, 31 – projekty uchwał  

o przywrócenie utraconego członkostwa w wyniku wcześniejszych decyzji Rady 

Nadzorczej o wykluczeniu lub wykreśleniu. 

4. Uchwała nr 40A – poprawka do projektu uchwały o zmianie kompetencji komisji 

wniosków Walnego Zgromadzenia. 

5. Uchwała nr 44 – o odwołaniu członka Rady Nadzorczej  

6. Uchwała nr 45 – w sprawie rozliczenia wieloletniego planu ociepleń 

7. Uchwała nr 46 – w sprawie wystąpienia z Regionalnego Związku Rewizyjnego  

w Bydgoszczy  

8. Uchwała nr  47 – w sprawie wystąpienia z Krajowej Rady Spółdzielczej 

9. Uchwała nr 48 – W sprawie finansowania działalności sportowo- rekreacyjnej 

prowadzonej przez TKKF „ORZEŁ”. 

10. Uchwała  nr 49 – w sprawie rewitalizacji osiedla Wzgórze Wolności. 

11. Uchwała nr 50 – w sprawie zwrotu środków nieruchomości 091 związanych  

z odpisem na fundusz remontowy w 2011 r. 

12. Uchwała nr 51 – w sprawie pozostawienia kosztów w pozycji konserwacja  

i utrzymanie nieruchomości na poziomie roku 2011 tzn. 0,20 zł/m
2
. 

13. Uchwała nr 52 – w sprawie stworzenia nowej struktury zatrudnienia w BSM – 

zmniejszenia ilości etatów. 

14. Uchwała nr 53 – w sprawie zmian stawek opłat za zarządzanie i administrowanie 

15. Uchwała nr 54 – w sprawie nie przyznawania podwyżek, nagród i innych 

świadczeń dla pracowników pobierających wynagrodzenie w wysokości średniej 

krajowej lub wyższej. 

Uwaga:  

1. Odrzucone projekty uchwał wymienione w pkt. 3 wnieśli indywidualnie 

członkowie Spółdzielni w ramach wewnątrz spółdzielczego postępowania 

odwoławczego.   

2. Odrzucone projekty pozostałych uchwał zostały wniesione w trybie art. 32 statutu 

Spółdzielni przez członków z Osiedla Wzgórze Wolności.  

Informacje uzupełniające: 

1. Walne Zgromadzenie na wszystkich częściach obrad nie realizowało dwóch punków 

zaplanowanego porządku obrad: 

a) pkt  9 – wybory dwóch przedstawicieli na Zjazd Przedkongresowy (projekt 

uchwały nr 33) ze względu na wycofanie się na piśmie przez wszystkich 

zgłoszonych kandydatów,  

b) pkt 14 – podjęcie uchwały w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej  

dziewięciu członków, którzy głosowali za uchwałą nr 60/2011 z dnia 13 lipca 

2011r. dotyczącą korekty Planu Gospodarczego na rok 2011 (projekt uchwały nr 

43) – ze względu na fakt braku statutowego poparcia (od 10 członków Spółdzielni) 

dla tego projektu uchwały, po wycofaniu (oświadczenia woli na piśmie) tego 

poparcia przez kilku członków z listy wcześniej ten  projekt uchwały 

popierających. 
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3. Skutki podjętej przez Walne Zgromadzenie uchwały  

o podziale nadwyżki bilansowej  

Z dużą satysfakcją przyjęliśmy do wiadomości, iż tegoroczne Walne 

Zgromadzenie podjęło uchwałę o podziale nadwyżki bilansowej wg projektu 

Zarządu tj. z uwzględnieniem dofinansowania kosztów eksploatacji w kwocie ok. 

1,46 mln zł (uchwała nr 4). Jej uchwalenie nabiera dodatkowego znaczenia jako, 

że w trybie statutowym był wniesiony projekt uchwały konkurencyjnej, 

postulującej przekazanie całej kwoty nadwyżki bilansowej tylko na fundusz 

remontowy (projekt uchwały nr 4a). Uchwała Walnego Zgromadzenia nr 4 

pozwoliła w tej sytuacji poprzez znaczące powiększenie wpływów we 

wszystkich nieruchomościach na eksploatację, na wyraźną i zapowiadaną 

wcześniej obniżkę opłat na poczet kosztów eksploatacji. Zarząd zrealizował 

tę obniżkę w pozycji opłat na pokrycie kosztów zarządzania  

i administrowania od pierwszego lipca br. Nowa stawka opłat jest jednolita dla 

całej Spółdzielni wynosi obecnie 0,49 zł/m
2
/m-c. Obniżona została zatem  

o 0,13 zł/m
2
/m-c.  

To doniosły fakt w działalności Spółdzielni, kiedy wyniki ekonomiczne,  

w tym wysokość nadwyżki bilansowej (w roku 2011 uzyskana została rekordowa 

wartość 5 109 tys. zł), pozwalają na dodatkowe złagodzenie obciążeń 

finansowych dla członków, co jest jednym z ważniejszych celów działalności 

Spółdzielni.  

Nadwyżkę bilansową uzyskuje się poprzez wykorzystanie majątku 

wspólnego członków (lokale mieszkalne, lokale użytkowe i tereny pod 

dzierżawę) oraz zasobów finansowych (pozyskiwanych na bieżąco oraz ze stałej 

rezerwy finansowej – na funduszu zasobowym). Uzyskane z tej działalności 

dodatkowe przychody finansowe, zgodnie z zapisem § 144 ust. 1 statutu 

Spółdzielni można przeznaczyć  na częściowe pokrycie kosztów eksploatacji  

i utrzymania nieruchomości dla członków Spółdzielni, gdyż tylko członkowie 

mogą być  beneficjentami tej bardzo ważnej decyzji Walnego Zgromadzenia.  

Zatem jeśli Spółdzielnia pozyskała większe przychody, dysponowała 

środkami, które mogą być wykorzystane na pokrycie kosztów podstawowej 

działalności, jaką jest eksploatacja zasobów, to dobrze się stało, że taki 

projekt uchwały Walne Zgromadzenie podjęło. Nie przekonała członków na 

WZ argumentacja zawarta w projekcie uchwały konkurencyjnej (nie została 

podjęta), iż nie warto dofinansowywać eksploatacji, gdyż utraci się orientację o 

rzeczywistych kosztach eksploatacji w Spółdzielni. Koszty eksploatacji są 

głównym składnikiem kosztów w Planach Gospodarczych, które kontroluje w 

imieniu wszystkich członków Spółdzielni i uchwala jednocześnie Rada 

Nadzorcza.  
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Posiadaczom tytułów prawnych w naszej Spółdzielni nie będących 

członkami, pozostaje raczej wyciągnąć z tego konkretne wnioski i wystąpić 

jedynie o przyjęcie w poczet członków Spółdzielni, spełniając przy tym warunki 

statutowe tj. w ciągu 30 dni od daty przyjęcia formalnego należy dokonać wpłaty 

wpisowego (300 zł) i udziału (200 zł).    

Wypracowana w roku ub. wartość nadwyżki bilansowej okazała się tak 

wysoka, iż po dofinansowaniu eksploatacji, na fundusz remontowy skierowana 

została jeszcze kwota 3,6 mln zł, co także jest wydarzeniem niezwykłym, gdyż w 

poprzednich latach dofinansowanie funduszu remontowego było o ok. 0,5 mln zł 

niższe. Ponadto pozostała kwota nadwyżki bilansowej w wysokości ok. 50 tys. zł 

została przeznaczona na zwiększenie środków na funduszu zasobowym w 

Spółdzielni, który stanowi rezerwę finansową, stabilizuje finanse i zapewnia 

płynność w obrocie gospodarczym. Spółdzielnia od lat utrzymuje tę rezerwę 

finansową na poziomie ok. 9,5 mln zł.  

Podjęcie tej uchwały przez Walne Zgromadzenie ma i taki oto skutek, iż 

pozwoliło ono na zbilansowanie kosztów i przychodów, w tym wpływów z opłat 

w poszczególnych nieruchomościach w części kosztów odnoszących się do 

zarządzania i administrowania, a przez to na podtrzymanie szczegółowych 

kalkulacji sporządzonych w marcu br. dla poszczególnych nieruchomości w 

zakresie stawek opłat na pokrycie kosztów konserwacji i utrzymania 

nieruchomości. W oparciu o te kalkulacje i jednocześnie dostarczone w 

ustawowo wymaganym 3 miesięcznym terminie zapowiedzi - zmianie uległy 

również stawki opłat w pozycji „Konserwacja i utrzymanie nieruchomości” 

Możliwe stało się zatem utrzymanie obniżek tych stawek opłat 

wprowadzonych już od pierwszego kwietnia br. w 84 nieruchomościach. Na 

podstawie opracowanych dla każdej nieruchomości indywidualnych kalkulacji 

Zarząd ustalił, iż : 

- w 13 nieruchomościach stawka opłat nie ulega zmianie, 

- w 44 nieruchomościach stawka od 1.07.2012 r. w pozycji „konserwacja  

i utrzymanie nieruchomości” została podwyższona przy czym tylko w 23 

wzrosła o więcej niż 0,13 zł/m
2
/m-c, co oznacza, iż tylko w tych 23 

nieruchomościach na 141 ogółem, bilans zmian w opłatach przyniósł finalnie – 

pewną podwyżkę. 

Wyrażamy nadzieję, iż w przyszłości liczba nieruchomości w których będą 

podwyżki opłat będzie coraz mniejsza. 
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4. Wyniki ekonomiczne uzyskane w I kwartale br. 

 

Wyniki ekonomiczne, jakie Spółdzielnia uzyskała w I-szym kwartale br. 

zostały przeanalizowane przez Zarząd i przedłożone do zbadania przez Radę 

Nadzorczą w ramach statutowej kontroli tych wyników. 

Informujemy Państwa, że osiągnięte wyniki są zadawalające, jako że 

zalimitowane pozycje kosztów w Planie Gospodarczym, nie przekroczyły 

wskaźników przypadających na jeden kwartał, w stosunku do pełnego okresu 

rozliczeniowego (¼ roku).  

Dotyczy to zatem kosztów zarządzania i administrowania – wskaźnik 23,5 %, 

a wraz z konserwacją - wskaźnik 21,1 %. Zalimitowany ściśle wskaźnik płac – 

23,6 %. Pragniemy nadmienić, iż zrealizowane zostały planowane dochody 

komercyjne z działalności na lokalach użytkowych i na działalności operacyjno-

finansowej – na poziomie 27,1 %. Wskaźniki te jednoznacznie potwierdzają, iż 

zachowana jest w Spółdzielni dyscyplina i racjonalizacja wydatków 

finansowych. 

Informujemy, iż nadal problemem w Spółdzielni są zadłużenia w opłatach za 

lokale mieszkalne. Odnotowaliśmy co prawda wzrost zadłużeń tylko o 0,6 % 

wobec stanu na dzień 31.12.2011 r., a o 2,35 % w okresie ostatnich 12 miesięcy, 

czyli w porównaniu z kwotą zadłużeń na dzień 31.03.2011 r. Jest to na pewno 

zmniejszona wyraźnie dynamika ich wzrostu w porównaniu do wskaźnika  

9,86 % wzrostu w analogicznym okresie poprzednim. Jednak fakt, iż zadłużenia 

wzrastają pomimo usilnych działań windykacyjnych, jest niepokojącym 

sygnałem odnośnie sytuacji gospodarczej i kondycji gospodarstw domowych.   

W chwili zamykania tego wydania Informatora możemy podać wyniki 

wstępne za I-sze półrocze 2012 r. Należy stwierdzić, iż w II-im kwartale br. 

utrzymana została również dyscyplina wydatków finansowych w całym obszarze 

działalności Spółdzielni, co przy uzyskaniu założonych wpływów, pozwoliło 

uzyskać zaplanowany wynik finansowy. 
 

Rozdział  II – Działalność kulturalna w BSM  
 

1. Z-ca Prezydenta Miasta Bydgoszczy Sebastian Chmara  

w „ORIONIE”. 

„Pojedynek w konstelacji Oriona” w dniu 12 kwietnia 2012 r. w Domu 

Kultury „ORION” odbył się tym razem z Z-cą Prezydenta Miasta Bydgoszczy 

Panem Sebastianem Chmarą. Imprezę tradycyjnie poprowadził red. Marek K. 

Jankowiak, a oprawę muzyczną zapewnił zespół Pani Hanny Libront. 

Wraz z głównym bohaterem Pojedynku do Domu Kultury „ORION” przybyli 

współpracownicy Pana Sebastiana z magistratu w osobach: Pani Grażyny 
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Ciemniak i Pana Jana Szopińskiego, czyli także Z-ców Prezydenta Miasta 

Bydgoszczy. Ich zadaniem było kibicowanie i wspieranie  swego kolegi, który 

jak każdy uczestnik Pojedynku stawał przed niełatwymi, bo oryginalnymi 

zadaniami. Pan Sebastian Chmara doskonale poradził sobie w przyjętej od wielu 

lat konwencji Pojedynku, tryskając dobrym humorem, błyskotliwymi 

wypowiedziami i talentami muzyczno-tanecznymi. Podzielił się dobrymi 

informacjami zarówno dla mieszkańców Błonia jak i całego miasta jako, że 

potwierdził budowę basenu na osiedlu, a także zapewnił o staraniach władz 

miasta o organizację licznych imprez sportowych z udziałem najlepszych 

sportowców z całego świata. 

Spotkanie z naszym gościem to wyjątkowe wydarzenie, gdyż mieliśmy wielką 

przyjemność poznać bliżej byłego wybitnego sportowca – wieloboistę  

i olimpijczyka, który zdobywał tytuły mistrza Europy i mistrza świata w hali, 

który dziś jest komentatorem i ekspertem transmisji telewizyjnych z zawodów 

lekkoatletycznych oraz pełni funkcję Z-cy Prezesa Zarządu Polskiego Związku 

Lekkiej Atletyki. Pan Sebastian Chmara dał się nam poznać jako otwarty, 

interesujący i sympatyczny człowiek.  

 

 

 

2. Tegoroczny „Dzień Dziecka” w Spółdzielni. 

W dniach 11 i 12.06.2012r. Dom Kultury „Orion” i Klub „Arka” 

zorganizowały tradycyjnie imprezy z okazji Dnia Dziecka. 

Na licznych uczestników czekały atrakcje w postaci występu zespołu 

wokalno-instrumentalnego z Klubu „Arka” i wielu konkursów z nagrodami. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Polski_Zwi%C4%85zek_Lekkiej_Atletyki
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polski_Zwi%C4%85zek_Lekkiej_Atletyki
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Milusińscy zatańczyli wspólny wakacyjny taniec, do którego choreografię 

układały na bieżąco same dzieci. 

Odbył się również konkurs plastyczny pt.: „Wymarzone wakacje  

z rodzicami”. Prace plastyczne zostały nagrodzone ładnymi upominkami. 

Wszyscy lubiący sportowe zmagania, mogli wziąć udział w konkurencjach 

zręcznościowych takich jak rzuty do celu, slalomy i inne oraz zdobyć dużo 

słodkich nagród. 

Najbardziej wyczekiwanym punktem programu była „Słoneczna Loteria”. 

Wszystkie zaproszenia brały udział w losowaniu nagród rzeczowych i zabawek. 

Każdy uczestnik imprezy wracał do domu zadowolony, niosąc w ręku swoje 

„trofeum”. Spełniony został w ten sposób cel główny tych imprez – satysfakcja 

uczestników.  
 

 

 

3. Festyny na naszych osiedlach. 

 

3.1. Dni Szwederowa 
 

Na Osiedlu Szwederowo już w pierwszy weekend czerwca, a nie jak przez 

wiele ostatnich lat - we wrześniu, działacze tego Osiedla zorganizowali po raz 

kolejny festyn „DNI SZWEDEROWA”. Ciężar organizacyjny festynu przyjęła 

na siebie Samorządowa (miejska) Rada Osiedla, która dzięki ambitnym i 

skutecznym staraniom pozyskała wielu sponsorów i darczyńców, przez co 

program artystyczny był atrakcyjny zarówno pierwszego jak  

i drugiego dnia imprezy. Wydatny udział finansowy miała w tym projekcie 

również Spółdzielnia, która poprzez przychylną opinię Spółdzielczej Rady 
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Osiedla Szwederowo, w znaczącym stopniu dofinansowała tę imprezę, a także 

udzieliła tradycyjnie szerokiej pomocy logistycznej. 

Na otwarciu festynu nie zabrakło znaczących gości, jak Prezydent Bydgoszczy 

Pan Rafał Bruski, któremu towarzyszyli najbliżsi współpracownicy.  

Na scenie poza zawodowymi wykonawcami wystąpiły dzieci i młodzież  

z osiedlowych domów kultury w tym z „Arki” oraz … ks. Ryszard Pruczkowski, 

który potwierdził swoje niezwykłe walory sceniczne.  

Zadowoleni uczestnicy festynu, a wśród nich duża grupa członków 

Spółdzielni, to najcenniejsza nagroda dla organizatora, ale także i dla działaczy 

Spółdzielczej Rady Osiedla Szwederowo, którzy zdecydowali o wysokości 

dofinansowania przez Spółdzielnię tej udanej imprezy.  
 

 

 
3.2 Muzyczne Błonie 

17 czerwca br. na Osiedlu Błonie odbył się po raz kolejny festyn pt.: 

„Muzyczne Błonie”, tym razem w stylu retro. Głównym organizatorem festynu 

było „Stowarzyszenie na rzecz rozwoju osiedla Błonie”. Spółdzielnia w 

znaczącym stopniu dofinansowała tę imprezę, a także udzieliła wydatnej pomocy 

logistycznej. 

Program artystyczny przywoływał wspomnienia z okresu „Lata dwudzieste, 

lata trzydzieste”, który to czas przypomnieli w artystycznym ujęciu tancerze i 

wokaliści. Podziwiać można również było stroje retro, oceniane w ramach 

specjalnego konkursu. 
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Na festynie nie zabrakło jazzu, a młoda (dwunastoletnia) utalentowana artystka 

zaśpiewała amerykańskie standardy, zadziwiając profesjonalizmem i dojrzałą 

interpretacją.  

Nie zabrakło dodatkowych atrakcji poza sceną plenerową. Na uczestników 

czekały dmuchane zjeżdżalnie, stoiska promocyjne i gastronomiczne, wystawa 

prac plastycznych związana z rokiem Leona Wyczółkowskiego. 

Tak udana impreza o czym świadczy liczny udział i zadowolenie 

mieszkańców Osiedla. Jest to także potwierdzenie zasadności dofinansowania tej 

imprezy przez Spółdzielnię, w tym szczególnie dla członków Spółdzielczej Rady 

Osiedla Błonie, którzy zdecydowali o tym dofinansowaniu.  
 

 
 

 

Rozdział III - Adresy i telefony 
 

1. Aktualne numery telefonów 
 

Numery telefonów bezpośrednich do poszczególnych komórek organizacyjnych  

w Spółdzielni: 

1) Telefon/faks nr 52/376-97-52, gdzie można uzyskać połączenie  

z sekretariatem zarządu Spółdzielni. 

2) Telefon nr 52/376-97-82, gdzie można uzyskać połączenie z sekretariatem, a 

następnie z dowolnym numerem wewnętrznym. Skuteczniej i szybciej można 

uzyskać bezpośrednie połączenie, stosując odpowiednie końcówki numeru 

przypisanego do poszczególnych działów: 

a) 52 / 376-97-50 - dział członkowski (przenoszenia własności lokali, 

sprzedaż i zamiana lokali, zaświadczenia)     
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b) 52 / 376-97-70 - dział czynszów (wysokość i rozliczenia opłat 

miesięcznych oraz za dostarczone media, zadłużenia czynszowe) 

c) 52 / 376-97- 84    -  kasa 

d) 52 / 376-97- 78    -  dział techniczny 

e) 52 / 376-97- 53    -  sekcja eksploatacji lokali użytkowych 

f) 52 / 376-97- 71    -  kadry i płace 

g) 52 / 376-97- 61    -  wkłady członkowskie 
 

3) Dla uzyskania połączenia z poszczególnymi osiedlami dostępne są nw. 

numery telefonów:      

                                                       TP S.A.              T-MOBILE  

a) Błonie        -  52 / 379-14-62;    52 / 379-12-71 

b) Śródmieście        -  52 / 376-97-57;    52 / 322-05-07 

c) Szwederowo        -  52 / 340-51-72;    52 / 340-53-63 

d) Wzgórze Wolności  -  52 / 371-31-78;    52 / 371-13-14 

e) Górzyskowo        -  52 / 373-71-46;    52 / 373-71-47 

f) Dom Kultury ORION           -   696-002-923 

g) Klub ARKA             -     696-002-921 
 

4) Dla uzyskania połączenia z pogotowiem technicznym prosimy dzwonić 

wyłącznie na nw. numery telefonów: 

a) 52 / 373-53-82 - w przypadku awarii  

b) 696-002-925 – w przypadku awarii wody, gazu oraz kanalizacji i 

centralnego ogrzewania 

c) 696-002-915 – w przypadku awarii elektrycznych 

d) 660-43-18-17 – firma  „Elwind”  w przypadku awarii dźwigu na Osiedlu 

Śródmieście - całodobowo 

e) 52 / 371-37-84 – firma  „Pobud”  w przypadku awarii dźwigu na 

pozostałych osiedlach - całodobowo 

Godziny przyjmowania zgłoszeń: 

- 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 poważnych awarii prosimy o zgłaszanie do pogotowia 

spółdzielczego – całodobowo. 
 
Przesyłanie wiadomości drogą e-mail (szybkie pytanie i szybka odpowiedź), to 

alternatywna możliwość łatwego kontaktu, lecz zwracamy uwagę, iż 

korespondencja ta, bez podpisu identyfikującego członka i obraźliwa pozostanie 

bez odpowiedzi. 
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Nasza witryna internetowa:        www.bsm.bydgoszcz.pl 

                 e-mail: bsmzarzad@pro.onet.pl 

         Administracje: 

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

                   e-mail bsm1@pro.onet.pl  

2) Śródmieście – ul. Grunwaldzka 14a,  

                  e-mail bsm2@pro.onet.pl 

3) Szwederowo – ul. M. Konopnickiej 31,  

                  e-mail bsm3@pro.onet.pl 

4) Wzgórze Wolności- ul. Wojska Polskiego 10,  

                  e-mail bsm4@pro.onet.pl 

5) Górzyskowo – ul. Inowrocławska 1,  

                  e-mail bsm5@pro.onet.pl 

5) Godziny przyjmowania interesantów:              Kasa  

poniedziałek   -  7.00 do 15.00   7.20 do 14.00 

wtorek -  7.00 do 16.00   7.20 do 15.30 

środa -  7.00 do 15.00   7.20 do 14.00 

czwartek -  7.00 do 15.00   7.20 do 14.00 

piątek -  7.00 do 14.00   7.20 do 13.00 
 

Kasa mieści się na parterze budynku - w godzinach od 10.30 do 11.00 jest 

przerwa. 

Dyżur Rady Nadzorczej w każdy drugi wtorek miesiąca od godz. 15.00-

16.00. 
 
 

 

Zarząd 

Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
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