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Wprowadzenie 
 

Jak co roku w czerwcu odbyły się obrady Walnego Zgromadzenia 

Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. W roku bieżącym zostały one 

zaplanowane w pięciu częściach (wobec czterech części w roku ubiegłym)  

w Domu Kultury „ORION”. Ze względu na znaczenie tych obrad najwięcej 

miejsca w tym numerze Informatora zajmuje informacja o ich przebiegu,  

o komplecie uchwał podjętych przez tegoroczne Walne Zgromadzenie, a przede 

wszystkim o wynikach wyborów do Rady Nadzorczej na nową kadencję. 

Ponadto przedstawiamy pozytywne skutki ekonomiczne podjętej uchwały  

o podziale nadwyżki bilansowej, przekładającej się na utrzymanie 

dotychczasowych  stawek opłat eksploatacyjnych oraz obniżenie stawek opłat na 

fundusz remontowy.   

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 2013r.     

Informacje ekonomiczne są zawsze istotne, dlatego powinny znaleźć się w 

każdym wydaniu Informatora, ale trudno również nie odnotować wielu 

kulturalnych imprez plenerowych, które zostały zorganizowane na 

poszczególnych Osiedlach Spółdzielni zarówno dla dzieci jak i dorosłych. 

Czerwiec był okresem szczególnie bogatym w te wydarzenia, gdyż 

zorganizowane zostały imprezy dla dzieci z okazji „Dnia Dziecka” oraz festyny 

osiedlowe, które wprawdzie nie wszystkie były organizowane przez 

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

jednocześnie konkretną pomocą logistyczną.  

O ile czerwiec był bogaty w ważne wydarzenia samorządowe i kulturalne, 

to od początku lipca przeżywamy skutki wprowadzenia w życie nowelizacji 

ustawy o gospodarce odpadami komunalnymi, a mówiąc wprost  kłopoty ze 

śmieciami. Najbliższy czas pokaże, czy zapewnienia firm odbierających śmieci  

o tym, że już na pewno w sierpniu pojawią się wszędzie pojemniki do segregacji, 

a częstotliwość wywozów będzie dostosowana do faktycznych potrzeb, zostaną 

spełnione ku naszej wspólnej satysfakcji.  

  W okresie urlopów i wakacji członkowie nowej 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 w Spółdzielni 

 
1. Komunikaty Rady Nadzorczej 

 

W związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej  2010-2013, w imieniu 

wszystkich jej członków i własnym, wyrażam podziękowanie wszystkim 

członkom  Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, jej organom i pracownikom 

za współpracę oraz życzę dalszej efektywności gospodarczej w Spółdzielni,  

a także pomyślności w życiu osobistym.  

 

Przewodniczący (ubiegłej kadencji)  

                    Rady Nadzorczej      

 

 

                Kazimierz Krawczyk 

 

W imieniu wybranych członków Rady Nadzorczej na kadencję 2013-2016 oraz 

własnym dziękuję za oddane głosy w wyborach na Walnym Zgromadzeniu 

Spółdzielni w czerwcu br. zapewniając jednocześnie, iż dołożymy wszelkich 

starań aby podtrzymać nadal dobrą kondycję finansową Spółdzielni, a także by 

wszelkie jej aktywa odczuwali wszyscy członkowie Spółdzielni w opłatach za 

użytkowanie lokali.       

 

Przewodniczący ( obecnej kadencji) 

            Rady Nadzorczej      

 

 

              Janusz Pruski 

 

2. Walne Zgromadzenie w 5-ciu częściach - czerwiec 2013r.  

- podjęte uchwały i skład osobowy Rady Nadzorczej 

 

Tegoroczne Walne Zgromadzenie Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 

odbyło się w czerwcu w 5-ciu częściach,  w pomieszczeniach Domu Kultury 

„ORION”, którego warunki lokalowe i tym razem okazały się wystarczające, 

biorąc nawet pod uwagę rekordową liczbę członków uczestniczących w V- tej 

części Zgromadzenia. Dotyczyło to Osiedla Błonie, gdzie  wydano mandaty dla 

149 członków Spółdzielni. Należy dodać, iż we wszystkich częściach obrad 
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uczestniczyło 35 kandydatów na członków Rady Nadzorczej, a także 

organizatorzy i obsługa obrad.   

 Zarząd jako organizator informuje, iż tegoroczne obrady Walnego 

Zgromadzenia w 5-ciu częściach w Spółdzielni zostały przygotowane  

i przeprowadzone ściśle według zasad i warunków statutowych.  

Informujemy, iż Zarząd zaplanował 17 punktów porządku obrad i 23 

projekty uchwał. Po zgłoszeniach dodatkowych projektów uchwał przez 

członków Spółdzielni porządek obrad rozrósł się do 34 punktów i 39 projektów 

uchwał.  

Ten fakt spowodował, iż obrady poszczególnych części trwały około  

6 - 7 godzin, a w przypadku Osiedla Wzgórze Wolności koniecznym stało się 

przerwanie obrad po 7–miu godzinach, by dokończyć je w innym dniu  

i procedować kolejne 7 godzin.   

 Jednym z głównych punktów porządku tegorocznych obrad Walnego 

Zgromadzenia były wybory do Rady Nadzorczej.  

Należy odnotować duże zainteresowanie tymi wyborami, gdyż zgłosiło się 37 

kandydatów, z czego w wyborach uczestniczyło 35, jako że dwóch kandydatów 

nie spełniało wymogu § 42 ust. 2 Statutu Spółdzielni. 

Rekordowa liczba kandydatów zgłosiła się z osiedla Wzgórze Wolności, bo aż 

13-tu.   

Zgodnie ze Statutem do Rady Nadzorczej wybierano 16-tu członków, przy 

określonych limitach liczby członków z poszczególnych Osiedli. Z trzech dużych 

Osiedli (Błonie, Szwederowo, Wzgórze Wolności) – po 4  członków, natomiast 

z dwóch mniejszych (Górzyskowo, Śródmieście) – po 2 członków. 

Ciekawostkami dotyczącymi wyborów były dwie sprawy. 

Pierwszą z nich to brak rozstrzygnięcia w głosowaniach na wybór jednego  

z członów Rady Nadzorczej z Osiedla Błonie, gdzie dwoje kandydatów uzyskało 

tę samą liczbę głosów (po 125). O wyborze zdecydowało losowanie, które 

zgodnie z § 42 ust. 17 Statutu zostało przeprowadzona na Kolegium Walnego 

Zgromadzenia. 

Druga kwestia to problem wielu kart wyborczych zakwalifikowanych przez 

Komisje mandatowo-skrutacyjne jako głosy nieważne, szczególnie dużo bo  

w liczbie 24 odrzucono kart wyborczych na obradach V-tej części Walnego 

Zgromadzenia – Osiedle Błonie. 

Głównym powodem uznawania kart wyborczych za nieważne, był fakt skreśleń 

kandydatów tylko z jednego Osiedla, a brak skreśleń kandydatów z pozostałych 

Osiedli. Ponadto często popełniany błąd przez głosujących, to zbyt mała liczba 

skreśleń kandydatów i pozostawianie na kartach wyborczych, większej liczby 

osób niż limity członków Rady Nadzorczej w Osiedlach (szczególnie  

w przypadku 13 kandydatów z Osiedla Wzgórze Wolności).            
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 W dniu 27.06.2013 r. obradowało Kolegium Walnego Zgromadzenia 

Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, które zostało zwołane przez Zarząd  

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

przepisem Statutu weszli przewodniczący i sekretarze 5-ciu części Walnego 

Zgromadzenia.  

Członkowie Kolegium na podstawie protokołów sporządzonych przez 

komisje mandatowo-skrutacyjne z poszczególnych części Walnego 

Zgromadzenia, dokonali  zliczenia głosów oddanych na konkretne projekty 

uchwał na wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia, a następnie dokonali 

autoryzacji poszczególnych uchwał czyli potwierdzili, które uchwały zostały 

podjęte, a które Walne Zgromadzenie Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 

odrzuciło. 

Jedną z koniecznych czynności Kolegium było przeprowadzenie losowania 

w celu wyboru skutecznego jednego z 4 – ch członków Rady Nadzorczej  

z Osiedla Błonie. 

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 

3. Skład osobowy wybranej Rady Nadzorczej 

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

(p.15). 

Zarząd jako organizator obrad – składa serdeczne podziękowania 

wszystkim członkom Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za udział  

w obradach, a szczególnie tym którzy dobrowolnie przyjęli funkcje w prezydiach 

zebrań czy też w komisjach poszczególnych części Walnego Zgromadzenia. 

Indywidualny wysiłek wszystkich osób funkcyjnych, a szczególnie 

przewodniczących, prowadzących obrady - był niemały, zarówno ze względu na 

specyfikę obrad (ilość uczestników nawet ponad 100 osób) oraz wydłużony czas 

trwania tych obrad.  

Wydłużone w czasie obrady wynikały głównie z formalnego obowiązku czytania 

wszystkich dokumentów wniesionych na obrady, w tym wszystkich projektów 

uchwał wraz z uzasadnieniami, które w przypadkach wniesionych projektów 

uchwał przez członków Spółdzielni – były obszerne i była ich stosunkowo duża 

liczba. Również procedowanie wniesionych przez członków poprawek do 

projektów wcześniej zgłoszonych uchwał, wydłużało czas obrad.  

 W związku z powyższym równie serdeczne podziękowania Zarząd jako 

organizator Walnego Zgromadzenia przekazuje wszystkim tym członkom 
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Spółdzielni, którzy dotrwali do końca obrad każdej części. Członkowie Ci 

wykazali się postawą godną najwyższego szacunku, odpowiedzialnie wypełnili 

statutowe prawo członka do podejmowania decyzji, uczestnicząc we wszystkich 

głosowaniach nad uchwałami.  

  Poniżej przedstawiamy podjęte przez Walne Zgromadzenie uchwały oraz 

skład osobowy nowej Rady Nadzorczej na kadencję 2013 - 2016:  
 

Uchwała nr 1/2013  

Walne Zgromadzenie Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej działając na podstawie § 29 

pkt 2 statutu Spółdzielni uchwala: Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Bydgoskiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej za rok 2012. 
 
Uchwała nr 2/2013 

Walne Zgromadzenie Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej działając na podstawie § 29 

pkt 2 statutu Spółdzielni uchwala: Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności 

Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za rok 2012. 
 
Uchwała nr 3/2013 

Walne Zgromadzenie Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej działając na podstawie § 29 

pkt  2  Statutu uchwala: 

Zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2012 w skład, którego wchodzą: 

 bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 r. zamykający się po stronie aktywów  

i pasywów kwotą   150 359 881,49 zł 

 rachunek zysków i strat za rok 2012 wykazujący nadwyżkę bilansową netto  

w wysokości 5 103 207,30 zł 

 wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 

 informacja dodatkowa, 

 zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, 

 rachunek przepływów pieniężnych. 
 
Uchwała nr 4/2013 

Walne Zgromadzenie Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej działając na podstawie § 29 

pkt  5  Statutu  uchwala: 

Nadwyżkę bilansową za rok 2012 w wysokości 5 103 207,30 zł (słownie: pięć milionów sto 

trzy tysiące dwieście siedem zł 30/100) postanawia podzielić w ten sposób, że: 

1. kwotę 2 103 207,30 zł (słownie: dwa miliony sto trzy tysiące dwieście siedem zł 

30/100) przeznaczyć na pokrycie kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem 

nieruchomości w zakresie obciążającym Członków Spółdzielni proporcjonalnie do 

powierzchni użytkowej nieruchomości. 

2. kwotę 3 000 000,- zł (słownie: trzy miliony zł ) przeznaczyć dla Członków Spółdzielni 

na zwiększenie funduszu remontowego. 
 
Uchwała nr 5/2013 

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 01.01.2012 r. do 

31.12.2012 r.  
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Uchwała nr 6/2013 

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 01.01.2012 r. do 31.12.2012r.  
 
Uchwała nr 7/2013 

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 

01.01.2012 r.  do 31.12.2012 r.  
 
Uchwały nr 8/2013 do 10/2013 oraz od nr 12/2013 do nr 14/2013 

w sprawie uchylenia uchwały Rady Nadzorczej w przedmiocie wykluczenia ze Spółdzielni. 

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. W 2 przypadkach Walne 

Zgromadzenie podjęło decyzję o uchyleniu, a w 4 o utrzymaniu w mocy uchwał Rady 

Nadzorczej. 

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. 
 
Uchwała nr 15/2013 (tekst jednolity z uwzględnieniem poprawki nr 15A/2013) 

w sprawie zmiany § 7 Statutu. 

Walne Zgromadzenie Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej działając na podstawie § 29 

pkt 11 statutu Spółdzielni uchwala: 

1. Zmianę § 7 ust.1 pkt 5 statutu Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, który otrzymuje  

brzmienie:  

„5) nabyła spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub prawo odrębnej własności 

lokalu w nieruchomości stanowiącej współwłasność spółdzielni, w drodze dziedziczenia, 

zapisu, umowy, licytacji lub przetargu organizowanego przez Spółdzielnię”., 

2. Zmianę § 7 ust.1 pkt 8 statutu Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, który otrzymuje 

brzmienie: 

„8) nabyła ekspektatywę odrębnej własności lokalu w drodze dziedziczenia, zapisu, 

umowy, licytacji lub przetargu organizowanego przez Spółdzielnię”. 

3. Zmianę § 7 ust. 2 pkt 2 statutu Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, który  

otrzymuje brzmienie:  

„2) nabyła spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub prawo odrębnej własności 

lokalu w nieruchomości stanowiącej współwłasność spółdzielni, w drodze dziedziczenia, 

zapisu, umowy, licytacji lub przetargu organizowanego przez Spółdzielnię.” 

    4. Zmianę § 7 poprzez dodanie się ust.3 o brzmieniu:  

„3. Warunkiem przyjęcia jest również brak zobowiązań finansowych wobec spółdzielni”. 

5. Upoważnić Zarząd Spółdzielni do zgłoszenia zmiany w Krajowym Rejestrze 

Sądowym.  
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Uchwała nr 16/2013 

w sprawie zmiany § 10 ust. 6 Statutu. 

Walne Zgromadzenie Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej działając na podstawie § 29 

pkt 11 statutu Spółdzielni uchwala: 

1. § 10 ust. 6 Statutu Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej otrzymuje brzmienie:  

„Zwrot udziałów według ich wartości nominalnej nastąpi w terminie  

1 miesiąca od dnia złożenia wniosku przez byłego członka, ale nie wcześniej niż po 

zatwierdzeniu  sprawozdania finansowego za rok, w którym ustało członkostwo, o ile nie 

wystąpią przesłanki do zastosowania potrącenia wzajemnych wierzytelności lub inne 

wskazane w ustawach.” 

2. Upoważnić Zarząd Spółdzielni do zgłoszenia zmiany w Krajowym Rejestrze 

Sądowym.  
 
Uchwała nr 17/2013 

w sprawie zmiany § 17 ust. 1 pkt 2 Statutu.   

Walne Zgromadzenie Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej działając na podstawie § 29   

pkt 11 statutu Spółdzielni uchwala: 

1. § 17 ust.1 pkt 2 statutu Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej otrzymuje brzmienie: 

„2) utracił spółdzielcze prawo do lokalu lub prawo odrębnej własności lokalu w wyniku 

podziału majątku, na mocy którego prawo do lokalu przypadło byłemu małżonkowi 

członka Spółdzielni.” 

2. Upoważnić Zarząd Spółdzielni do zgłoszenia zmiany w Krajowym Rejestrze 

Sądowym. 
  
Uchwała nr 18/2013 

w sprawie zmiany § 62, § 139, § 144, § 153 Statutu. 

Walne Zgromadzenie Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej działając na podstawie § 29 

pkt 11 statutu Spółdzielni uchwala: 

1. § 62 ust. 3 statutu Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej otrzymuje brzmienie: 

„3. Spółdzielcza Rada Osiedla zbiera się co najmniej dwa razy w roku w celu 

zaopiniowania rozdziału środków funduszu remontowego wspólnego na remonty  

w nieruchomościach osiedla oraz oceny wykonania planu remontów.” 

 2. § 139 ust. 2 Statutu otrzymuje brzmienie: 

     „2. Zarząd Spółdzielni prowadzi odrębnie dla każdej nieruchomości: 

          1) ewidencję i rozliczenie przychodów i kosztów, o których mowa w art. 4 ust. 1- 2 i 4 

ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, 

 2) ewidencję i rozliczenie wpływów i wydatków funduszu remontowego.” 

3. W § 139 Statutu skreśla się ust. 4. 

4. § 144 ust. 1 Statutu Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej otrzymuje brzmienie: 

„1.Nadwyżkę bilansową z działalności gospodarczej Spółdzielni przeznacza się na 

częściowe pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości, na fundusz 

remontowy nieruchomości, na fundusz remontowy wspólny oraz na działalność statutową 

Spółdzielni zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia.” 

5. § 153 Statutu Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej otrzymuje brzmienie: 
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     „1. Spółdzielnia tworzy fundusz remontowy. 

 W ramach funduszu remontowego wyodrębnia się: 

 1) fundusz remontowy nieruchomości 

 2) fundusz remontowy wspólny 

2. Spółdzielnia prowadzi dla każdej nieruchomości ewidencję i rozliczenie wpływów  

i wydatków funduszu remontowego.  

3. Odpisy na fundusz remontowy w nieruchomościach są zróżnicowane, a ich wysokość 

jest określana dla poszczególnych nieruchomości w corocznie uchwalanym  przez Radę 

Nadzorczą planie gospodarczym. 

4. Podstawowym źródłem finansowania funduszu remontowego wspólnego jest jednolity 

w Spółdzielni odpis na ten fundusz, którego wysokość określana jest w corocznie 

uchwalanym przez Radę Nadzorczą planie gospodarczym. 

5. Z funduszu remontowego wspólnego finansowane są remonty mienia Spółdzielni oraz 

udzielane są pożyczki tytułem wydatków na konieczne remonty w nieruchomościach,  

w których salda rozliczeń funduszu remontowego i planowane wpływy na dany rok nie 

pokrywają tych wydatków.                   

6. Uchwalane przez Radę Nadzorczą plany gospodarcze powinny zmierzać do 

zrównoważenia wpływów i wydatków funduszu remontowego w każdej nieruchomości. 

7. Szczegółowe zasady tworzenia i gospodarowania funduszem remontowym określa 

regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.   

8. Kwoty wpłacone z tytułu przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do 

lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub przeniesienia 

własności lokalu na członka nie zostaną wpisane na poczet wpłat na fundusz remontowy 

przypadających od osób, na rzecz których spółdzielnia dokonała przekształcenia prawa 

lub przeniosła własność lokalu (art. 6 ust.2 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 2007 roku  

o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i niektórych innych ustaw).”    

6. Upoważnić Zarząd Spółdzielni do zgłoszenia zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym.  
 
Uchwała nr 19/2013 

w sprawie zmiany § 113 Statutu. 

Walne Zgromadzenie Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej działając na podstawie § 29 

pkt 11 statutu Spółdzielni uchwala: 

1. § 113 ust. 2 Statutu Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej otrzymuje brzmienie:  

   „2. Warunkiem wypłaty wkładu mieszkaniowego jest opróżnienie lokalu.  

W przypadku ustanowienia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu w trybie art. 15 

ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, warunkiem wypłaty wkładu mieszkaniowego 

(lub jego części) osobom uprawnionym (np. spadkobiercom) jest wniesienie wkładu 

mieszkaniowego przez osobę uzyskującą prawo do lokalu w części podlegającej 

wypłacie.” 

2. § 113 ust. 3 Statutu Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej otrzymuje brzmienie: 

„3. Osoby bliskie byłego członka Spółdzielni ubiegające się o członkostwo  

i ustanowienie lokatorskiego prawa do lokalu (art. 15 ust. 2 ustawy o spółdzielniach 

mieszkaniowych) wnoszą  wkład mieszkaniowy w wysokości różnicy między aktualną 

wartością rynkową lokalu, a pomocą ze środków publicznych bez względu na datę 

wygaśnięcia prawa do lokalu i zasady wyliczania wkładu mieszkaniowego do zwrotu 
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osobom uprawnionym. Powyższego zapisu nie stosuje się w przypadku, gdy spółdzielcze 

lokatorskie prawo do lokalu wygasło przed 23 kwietnia 2001 roku.” 

3. Upoważnić Zarząd Spółdzielni do zgłoszenia zmiany w Krajowym Rejestrze 

Sądowym.  
 
Uchwała nr 20/2013                             

w sprawie rozwiązania umowy wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych 

położonych przy ul. Koszarowej 14 w Bydgoszczy. 

Walne Zgromadzenie Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej działając na podstawie § 29 

pkt 6 Statutu Spółdzielni uchwala: 

1. Wyrazić zgodę na rozwiązanie umowy wieczystego użytkowania nieruchomości 

gruntowych położonych przy ul. Koszarowej 14  w Bydgoszczy, w zakresie udziału 

przysługującego Spółdzielni, oznaczonych jako nr ewid:51/9 o pow. 938,00 m
2
 oraz 

51/11 o pow. 157,00 m
2
, w obrębie 67, zapisanych w księdze wieczystej KW nr 

BY1B/00135284/6, stanowiących drogę dojazdową (dz. nr 51/11) oraz przedłużenie 

ciągu pieszego wzdłuż ul. Koszarowej (część dz. nr 51/9), na rzecz Miasta 

Bydgoszczy.   

2. Rozwiązanie umowy wieczystego użytkowania w/w nieruchomości gruntowych 

nastąpi zgodnie z art. 33 pkt 3a Ustawy o gospodarce  nieruchomościami z dnia 21 

sierpnia 1997 r., tekst jednolity z dnia 19.05.2010 r. (Dz. U. Nr 102, poz. 651). 

3. Nieruchomości gruntowe podlegające rozwiązaniu umowy stanowią ; 

 dz. nr ewid. 51/11  pow. 157,00 m
2
 KW nr BY1B/00135284/6  

 część dz. nr ewid. 51/9 pow. około 8,00 m
2
 KW nr BY1B/00135284/6 

4. Upoważnić Zarząd Spółdzielni do przeprowadzenia podziału geodezyjnego w/w 

nieruchomości gruntowych. 
 

Uchwała nr 21/2013 

w sprawie sprzedaży prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej położonej 

przy ul. Ujejskiego w Bydgoszczy. 

Walne Zgromadzenie Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej działając na podstawie § 29 

pkt 6 statutu Spółdzielni uchwala: 

1. Wyrazić zgodę na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania  nieruchomości gruntowej 

położonej przy ul. Ujejskiego  w Bydgoszczy - działka nr ewid. 21/11 – obręb 492  

o pow. 100,00 m
2
, zapisanej w księdze wieczystej KW nr BY1B/00133549/8. Sprzedaż 

prawa wieczystego użytkowania w/w działki nastąpi na rzecz współwłaścicieli 

nieruchomości położonej przy ul. Ujejskiego 19, zapisanej w księdze wieczystej KW nr 

BY1B/00060724/6.       

2. Upoważnić Zarząd Spółdzielni do zawarcia aktów notarialnych umów sprzedaży prawa 

wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej na rzecz współwłaścicieli 

nieruchomości przy ul. Ujejskiego 19-KW nr BY1B/00060724/6, za cenę ustaloną w 

operacie szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego (plus podatek 

VAT). 

3. Koszt sporządzenia operatu szacunkowego wyceny działki będącej przedmiotem 

sprzedaży, koszt zawarcia umowy notarialnej, podatek od czynności cywilnoprawnych 

oraz koszty wieczystoksięgowe ponoszą nabywcy. 

4. Uchylić Uchwałę nr 21/2010 Walnego Zgromadzenia Bydgoskiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej z dnia 16, 18, 24, 28, 29, 30 czerwca 2010 r. tekst jednolity  
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z uwzględnieniem poprawki – Uchwała 21A/2010 w sprawie sprzedaży prawa 

wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej położonej  przy ul. Ujejskiego  

w Bydgoszczy. 
 

Uchwała nr 22/2013                                                                                             

w sprawie przeniesienia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości położonej przy  

ul. Nowodworskiej w Bydgoszczy. 

Walne Zgromadzenie Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej działając na podstawie § 29 

pkt 6 statutu Spółdzielni uchwala: 

1. Uchylić Uchwałę nr 13/2007 z dnia 29.11.2007 r. Nadzwyczajnego Zebrania 

Przedstawicieli Członków Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w sprawie sprzedaży 

prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej i przeniesienia nieodpłatnego 

własności budynku przy ul. Nowodworskiej w Bydgoszczy.  

2. Wyrazić zgodę na dokonanie przeniesienia prawa wieczystego użytkowania 

nieruchomości położonej przy ul. Nowodworskiej w Bydgoszczy, działka nr ewid. 

233/7, obręb 98, o pow. całkowitej 264 m
2
, zapisanej w księdze wieczystej KW 

BY1B/00140011/0 za wynagrodzeniem oraz przeniesienie prawa własności 

posadowionego na w/w działce budynku bez wynagrodzenia. Przeniesienie prawa 

wieczystego użytkowania w/w nieruchomości oraz prawa własności posadowionego na 

nieruchomości budynku nastąpi w trybie art. 231 § 2 kodeksu cywilnego. 

3. Podstawą do ustalenia zapłaty wynagrodzenia za przeniesienie prawa wieczystego 

użytkowania wymienionej nieruchomości będzie  operat   szacunkowy sporządzony 

przez  rzeczoznawcę majątkowego. 
 

Uchwała nr 23/2013 

w sprawie ustanowienia i sprzedaży odrębnej własności lokalu mieszkalnego. 

Walne Zgromadzenie Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej działając na podstawie § 29 

pkt. 6 statutu Spółdzielni oraz uchwały Walnego Zgromadzenia nr 34/10 uchwala: 

1. Wyrazić zgodę na ustanowienie i sprzedaż odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 3 

przy ul. Krasińskiego 15 w Bydgoszczy wraz z pomieszczeniem przynależnym 

stanowiącym w.c. na klatce schodowej oraz z ustalonym w uchwale o przedmiocie 

odrębnej własności udziałem w nieruchomości wspólnej, na rzecz Agnieszki Molęda  

i Artura Molęda. 

2. Upoważnić Zarząd Spółdzielni do zawarcia notarialnej umowy ustanowienia  

i sprzedaży odrębnej własności lokalu za cenę rynkową ustaloną zgodnie  

z zapisami uchwały nr 34/2010 Walnego Zgromadzenia Bydgoskiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej z uwzględnieniem zgromadzonego wkładu budowlanego oraz 

bonifikaty określonej w powołanej uchwale. Wszelkie koszty nabycia lokalu i założenia 

księgi wieczystej obciążają nabywcę lokalu. 
 
Uchwała nr 24A/2013 

poprawka do uchwały nr 24/2013  w sprawie zmiany § 62, § 63, § 64 i § 160 statutu Walne 

Zgromadzenie Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej działając na podstawie § 29 pkt 11 

statutu Spółdzielni uchwala:   

1. Paragraf  62 otrzymuje brzmienie: 

1. Spółdzielcza Rada Osiedla składa się z przewodniczących samorządów nieruchomości 

wybranych w nieruchomościach położonych w granicach osiedla. 
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2.  Kadencja członków Spółdzielczej Rady Osiedla pokrywa się z kadencją Rady 

Nadzorczej. 

3. Spółdzielcza Rada Osiedla zbiera się co najmniej dwa razy w roku w celu zaopiniowania 

rozdziału środków funduszu remontowego wspólnego na remonty w nieruchomościach 

osiedla oraz oceny wykonania planu remontów. 

4. Do zakresu działania Spółdzielczej Rady Osiedla poza zadaniami wymienionymi  

w ustępie 3 należy w szczególności:  

1) uczestniczenie w rocznych kontrolach osiedla pod względem porządku oraz stanu 

technicznego, 

2) ocena działalności kulturalnej w osiedlu,  

3) uchwalanie propozycji rozdziału środków przeznaczonych na działalność kulturalną 

i społeczną w osiedlu,  

4) opiniowanie na wniosek organów spółdzielni działalności Samorządów 

Nieruchomości i podejmowanych przez nie uchwał.  

5. Spółdzielcza Rada Osiedla wybiera ze swego grona Prezydium Spółdzielczej Rady 

Osiedla, które reprezentuje Radę wobec innych organów spółdzielni. 

6. Do zakresu działania Prezydium Spółdzielczej Rady Osiedla należy w szczególności: 

1) ustalanie terminów i porządku obrad posiedzeń Spółdzielczej Rady Osiedla, 

2) koordynacja pracy Spółdzielczej Rady Osiedla,  

3) ustalanie dyżurów członków Spółdzielczej Rady Osiedla , 

4) bieżąca współpraca z Prezydiami Samorządów Nieruchomości, 

5) przygotowywanie dokumentów i innych materiałów na posiedzenia Spółdzielczej 

Rady Osiedla, 

6) realizacja zadań zleconych przez Spółdzielczą Radę Osiedla, 

7) na wniosek Prezydiów Samorządów Nieruchomości lub Administracji Osiedla 

współudział w łagodzeniu konfliktów sąsiedzkich oraz pomoc w egzekucji 

przestrzegania regulaminu porządku domowego i zasad współżycia mieszkańców. 

7. Dla wyjaśnienia i przeanalizowania określonych spraw Spółdzielcza Rada Osiedla może 

powoływać komisje, która przedstawia wnioski Radzie na posiedzeniu plenarnym. 

8. Uchwały Spółdzielczej Rady Osiedla sprzeczne z prawem lub postanowieniami statutu 

podlegają uchyleniu przez Radę Nadzorczą. 

9. Szczegółowy zakres działania Spółdzielczej Rady Osiedla i Prezydium Spółdzielczej 

Rady Osiedla określa regulamin Spółdzielczych Rad Osiedli Bydgoskiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej. 

Z protokołu Kolegium z dnia 27 czerwca 2013 roku wynika, iż nie zostały podjęte przez 

Walne Zgromadzenie następujące projekty uchwał: 

1. Uchwały o nr: 9, 12, 13, 14 – projekty uchwał o przywrócenie utraconego członkostwa 

w wyniku wcześniejszych decyzji Rady Nadzorczej o wykluczeniu, 

2. Uchwała nr 24 – w sprawie zmiany §§ 62, 63, 64, 160 Statutu, 

3. Uchwała nr 25 – w sprawie egzekucji zaległości płatniczych, 

4. Uchwała nr 26 – w sprawie oświetlenia terenu osiedli, 

5. Uchwała nr 27 – w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji terenów zielonych oraz 

opracowania planu gospodarowania zielenią, 

6. Uchwała 27A – poprawka do uchwały nr 27 w sprawie przeprowadzenia 

inwentaryzacji terenów zielonych oraz opracowania planu gospodarowania zielenią, 
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7. Uchwała nr 28 – w sprawie umieszczania dokumentów spółdzielni na stronie 

internetowej BSM, 

8. Uchwała nr 28A – poprawka do uchwały nr 28 w sprawie umieszczania dokumentów 

spółdzielni na stronie internetowej BSM, 

9. Uchwała nr 29 – w sprawie kierunków rozwoju działalności gospodarczej i społecznej 

Spółdzielni, 

10. Uchwała nr 30 – w sprawie kontroli rozliczenia środków finansowych na 

termorenowację, 

11. Uchwała nr 31 – w sprawie oszczędności finansowych Spółdzielni, 

12. Uchwała nr 32 – w sprawie miejsca odbywania poszczególnych części Walnego 

Zgromadzenia BSM, 

13. Uchwała nr 33 – w sprawie wprowadzenia odpowiedzialności finansowej 

pracowników BSM działających na szkodę mieszkańców, 

14. Uchwała nr 34 – w sprawie pomocy osobom niepełnosprawnym poprzez dostosowanie 

obiektów budownictwa mieszkaniowego do ich potrzeb, 

15. Uchwała nr 35 – w sprawie dostarczania dokumentacji na Walne Zgromadzenie 

Przewodniczącym Samorządów Nieruchomości, 

16. Uchwała nr 36 – w sprawie ustalenia wysokości pobieranych opłat za sporządzenie 

kopii dokumentów udostępnianych członkom BSM, 

17. Uchwała nr 37 – w sprawie działalności kulturalno-oświatowej organizowanej przez 

pracowników BSM na terenie nieruchomości, 

18. Uchwała nr 38 – w sprawie nie przyznawania podwyżek oraz innych dodatków 

finansowych pracownikom BSM zarabiającym powyżej średniej krajowej, 

19. Uchwała nr 39 – w sprawie restrukturyzacji – zmniejszenia zatrudnienia w BSM 

pracowników biurowych. 

Skład osobowy Rady Nadzorczej 

Lp Nazwisko Imię Osiedle Funkcja 

1. Kołodziejczyk Krzysztof Błonie. 
 

2. Kufel Grażyna Błonie 
 

3. Murawski Ryszard Błonie 
 

4. Narolewski Zygmunt Błonie 
 

5. Bejgerowski Tadeusz Śródmieście 
 

6. Gerth Anna Śródmieście Sekretarz RN 

7. Pruski Janusz Szwederowo Przewodniczący RN 

8. Dombrowski Marian Szwederowo 
 

9. Kołata Krystyna Szwederowo 
 

10. Niedbalski Kazimierz Szwederowo 
 

11. Koziński Kazimierz Wzg. Wolności Z-ca przewodniczącego RN 

12. Koniec Wojciech Wzg. Wolności 
 

13. Matthews Roman Wzg. Wolności 
 

14. Sobota Józef Wzg. Wolności 
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15. Kloska Jadwiga Górzyskowo 
 

16. Graczyk Waldemar Górzyskowo 
 

 

W dniu 18 lipca 2013r. na posiedzeniu plenarnym Rady Nadzorczej wybrano 

Prezydium Rady Nadzorczej i ustalono skład osobowy poszczególnych Komisji 

stałych. 

Prezydium Rady Nadzorczej: 
1. Przewodniczący Rady Nadzorczej - Pruski Janusz 

2. Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej - Koziński Kazimierz 

3. Sekretarz Rady Nadzorczej - Gerth Anna 

4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Dombrowski Marian 

5. Przewodniczący Komisji GZM - Sobota Józef 

6. Przewodnicząca Komisji Społ.-Kult. - Kloska Jadwiga 

I. Komisja Rewizyjna: 
1. Dombrowski Marian - przewodniczący 

2. Kołodziejczyk Krzysztof - członek 

3. Kufel Grażyna - członek 

4. Bejgerowski Tadeusz - członek 

5. Koniec Wojciech - członek 

II. Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi: 
1. Sobota Józef - przewodniczący 

2. Murawski Ryszard - członek 

3. Niedbalski Kazimierz - członek 

4. Koziński Kazimierz - członek 

5. Graczyk Waldemar - członek 

III. Komisja ds. Działalności Społecznej i Kulturalnej: 
1. Kloska Jadwiga - przewodnicząca 

2. Narolewski Zygmunt - członek 

3. Gerth Anna - członek 

4. Kołata Krystyna - członek 

5. Matthews Roman – członek 

 

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 przeznaczeniem zarówno na dofinansowanie kosztów eksploatacji 
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w kwocie 2,103 mln zł oraz na fundusz remontowy w wysokości 3 mln zł 

(uchwała nr 4/2013). 

Przypominamy, iż po raz drugi rok po roku Zarząd Spółdzielni zdołał 

wypracować nadwyżkę bilansowa w wysokości powyżej 5,1 mln zł. Stąd 

powyższe kwoty jej podziału.    

Uchwała Walnego Zgromadzenia nr 4/2013 pozwoliła poprzez znaczące 

powiększenie wpływów na eksploatację we wszystkich nieruchomościach 

(jednakże tylko dla lokali członków Spółdzielni), na utrzymanie w obecnej 

wysokości opłat tj. 0,49 zł/m
2
/m-c, na pokrycie kosztów zarządzania  

i administrowania.  

Ograniczenie dofinansowania tylko dla lokali członków Spółdzielni wynika 

z faktu, iż nadwyżka bilansowa jest efektem finansowym komercyjnego 

wykorzystania majątku wspólnego Spółdzielni, który jest własnością wszystkich 

członków, ale tylko członków. Środki z nadwyżki bilansowej nie mogą zatem 

być kierowane dla posiadaczy tytułów prawnych do lokali w Spółdzielni, którzy 

nie przyjęli członkostwa. Nie będący członkami Spółdzielni są zobowiązani 

wnosić opłaty pokrywające 100% kosztów zarządzania i administrowania – tj.  

0,76 zł/m
2
/m-c (taki koszt został przyjęty w Planie Gospodarczym na rok 2013). 

Z powyższego wynika, iż członek spółdzielni w stosunku do nie będącego 

członkiem, zyskuje w opłatach w pozycji zarządzanie i administrowanie  

- 0,27 zł//m
2
/m-c. 

Posiadaczom tytułów prawnych w naszej Spółdzielni nie będących 

członkami, przypominamy, iż w każdej chwili mogą składać deklaracje  

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).    

Drugim celem, na który przeznaczono nadwyżkę bilansową obok 

dofinansowania eksploatacji jest fundusz remontowy. Na jego zwiększenie 

skierowana została kwota 3 mln zł. W Planie Gospodarczym przyjęto założenie, 

iż kwota ta będzie wykorzystana na tegoroczną spłatę kredytów zaciągniętych na 

termorenowację. 

Podjęcie tej uchwały przez Walne Zgromadzenie wywołuje taki oto skutek, 

iż nastąpiło  zbilansowanie kosztów i przychodów w poszczególnych 

nieruchomościach w części kosztów odnoszących się do zarządzania  

i administrowania – bez zmian w tej pozycji opłat, a przez to na podtrzymanie 

szczegółowych kalkulacji sporządzonych i zapowiedzianych w marcu br. dla 

poszczególnych nieruchomości. W zakresie zmian stawek opłat na pokrycie 

kosztów konserwacji i utrzymania nieruchomości, w oparciu o te kalkulacje 

możliwe stało się wprowadzenie od 1 lipca br. obniżek tych stawek opłat w 

63 nieruchomościach. Natomiast w 19 nieruchomościach stawka opłat nie ulega 
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zmianie, a w 59 nieruchomościach stawka od 01.07.2013 r. została podwyższona, 

przy czym najczęściej wprowadzone jednostkowe wzrosty nie przekroczyły 

wartości kilkunastu groszy na metr kwadratowy. 

Warto tu przypomnieć, iż od 1 kwietnia 2010 roku stawki opłat w tej pozycji 

są zróżnicowane i systematycznie zmieniane, zgodnie z zasadą indywidualnego 

planowania wydatków w zakresie konserwacji i utrzymania nieruchomości,  

a także uwzględniania wyników corocznego rozliczania przychodów i kosztów w 

danej nieruchomości.   

O planowanych zmianach opłat w pozycji konserwacja i utrzymanie 

nieruchomości użytkownicy lokali zostali już wcześniej powiadomieni 

indywidualnie, uzyskując informację o wartości zmienionych  stawek opłat 

poprzez dostarczone zawiadomienia na koniec miesiąca marca 2013 r., ze 

skutkiem prawnym na dzień 1 lipca 2013 r.  

 

4. Wyniki ekonomiczne uzyskane w I kwartale 2013r. 

 

Znane są wyniki  ekonomiczne, jakie  Spółdzielnia uzyskała w I-szym 

kwartale tego roku. Zostały one przeanalizowane przez Zarząd i przedłożone do 

oceny przez Radę Nadzorczą w ramach statutowej kontroli tego organu  

w Spółdzielni.  

Informujemy Państwa, że osiągnięte wyniki były pozytywnie ocenione przez 

Zarząd i Radę Nadzorczą, jako że zalimitowane pozycje kosztów ujętych  

w Planie Gospodarczym, nie przekroczyły wskaźników przypadających na 

badany okres I kwartału (¼ okresu) w stosunku do pełnego okresu 

rozliczeniowego – całego roku 2013.  

Dotyczy to przede wszystkim kosztów zarządzania i administrowania – wskaźnik 

22,2 %, a wraz z konserwacją - wskaźnik 20,7%. Zalimitowany ściśle wskaźnik 

płac – 24,1 %. Pragniemy nadmienić, iż pomimo coraz większych problemów 

gospodarczych na lokalnym rynku działalności gospodarczej małych i średnich 

podmiotów, zrealizowane zostały planowane dochody komercyjne z działalności 

na lokalach użytkowych i na działalności operacyjno-finansowej – na poziomie 

27,3 %. Wskaźniki te jednoznacznie potwierdzają, iż w Spółdzielni 

przestrzegana jest ściśle dyscyplina i racjonalizacja wydatków finansowych. 

Informujemy, iż narasta systematycznie problem zadłużeń w opłatach za 

lokale mieszkalne. Co prawda nie zanotowaliśmy wzrostu zadłużeń wartościowo 

w I –szym kwartale br., ale pomimo intensywnych działań windykacyjnych, 

odnotowaliśmy spadek zadłużeń  tylko o ok. 5 tys. zł  wobec stanu na dzień 

31.12.2012 r., natomiast w skali roku zadłużenia udało się obniżyć o  

ok. 196 tys. zł  tj. o 5 % w porównaniu z kwotą zadłużeń na dzień 31.03.2012 r. 

Jest to zapewne efektem prowadzonej systematycznie windykacji tym nie mniej  
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w I-szym kwartale niepokojąco wzrosła liczba dłużników. Dwukrotnie więcej niż 

w poprzednich kwartałach, Spółdzielnia była zobowiązana wystosować pierwsze 

monity o zadłużeniu lokali mieszkalnych. Jest to  niepokojący dla Spółdzielni 

sygnał związany z pogarszającą się sytuacją w gospodarce i kondycją finansową 

gospodarstw domowych.  

W chwili zamykania tego wydania Informatora możemy podać wyniki 

wstępne za I-sze półrocze 2013 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.  

  

5. Co dalej ze śmieciami ? 

Wszyscy jesteśmy zdegustowani obecną sytuacją. Zakładaliśmy,  

iż problemem będzie prawidłowa segregacja odpadów w każdym gospodarstwie 

domowym. Przejmowaliśmy się tym, czy do właściwego pojemnika wrzucimy 

określony odpad, skoro wcześniej zadeklarowaliśmy w oświadczeniach,   

iż będziemy dokonywać tylko selektywnej zbiórki śmieci.  

 To wszystko okazało się od pierwszych dni lipca, aż dotąd  mniej ważne, 

poza Osiedlem Błonie, gdyż problemem podstawowym okazało się znaleźć   

w ogóle kolorowe pojemniki na odpady segregowane. Za gospodarkę odpadami 

komunalnymi tj. ich składowanie, odbiór i utylizację odpowiadają zgodnie  

z ustawą – gminy.  W związku z tym za przygotowanie i wdrożenie nowego 

systemu w mieście, odpowiada gmina Bydgoszcz, czyli władze miasta. 

 Obecna sytuacja jest taka, że  kontrola i ocena prawidłowej segregacji 

odpadów może mieć miejsce dopiero w sytuacji, kiedy dana nieruchomość jest 

wyposażona w komplet pojemników przewidzianych do selektywnej zbiórki 

odpadów. W wielu nieruchomościach warunek podstawienia określonych 

pojemników jest spełniony, w związku z czym w tych nieruchomościach 

obowiązek selektywnego gromadzenia śmieci już obowiązuje. Brak spełniania 

tego obowiązku naraża mieszkańców tej nieruchomości na podwyższone opłaty      

(dwukrotnie wyższe od stawki podstawowej).  

Mamy już pierwsze doświadczenia jeśli idzie o poprawność segregacji. 

Pragniemy zwrócić uwagę, iż: 

- w przypadku opakowań plastikowych lub wielomateriałowych obowiązuje 

zasada, iż nie muszą być myte, ale powinny być suche i  całkowicie opróżnione 

(bez resztek zawartości), 

- w przypadku papierów nie mogą być one mokre i zatłuszczone (czyli np. 

opakowania po pizzy, papier po wędlinach i innych produktach spożywczych,  

a także chusteczki, waciki, ręczniki jednorazowe) – praktycznie suche i czyste 

papiery to tylko gazety, książki i zeszyty, 
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- w przypadku szkła – nie może to być szkło ze zbitych szyb okiennych  

i samochodowych, z żarówek, porcelany itd. 

 

 Jeśli zatem nie uda się nam  posegregować według w/w warunków – śmieci 

te należy wrzucić do pojemnika na śmieci zmieszane, mniej będzie problemów 

formalnych, a także finansowych. 

 Nie spowodujemy wtedy zdyskwalifikowania całego pojemnika, jako 

pojemnika ze śmieciami segregowanymi, co ma miejsce niestety dość często 

do tej pory.  

Bardzo szczegółowe informacje na temat segregacji dostarczyliśmy Państwu  

w kolorowych ulotkach przygotowanych przez władze miasta Bydgoszczy.    

Prosimy stosować się do tych zasad, które zostały zawarte w tej ulotce,  

a prośba ta dotyczy szczególnie tych mieszkańców, którzy ze znanych tylko 

sobie powodów wrzucają do pojemników na śmieci segregowane, wszystko co 

zgromadzą w swoim gospodarstwie domowym. W ten sposób przekreślają 

wysiłek przy segregacji dokonywanej przez pozostałych mieszkańców, których 

jest zdecydowana większość.  

Może się wówczas pojawić zarzut, iż mieszkańcy nie segregują śmieci  

w ogóle dlatego, że w danej nieruchomości firma odbierająca śmieci 

zakwestionuje wszystkie kolejne w danym miesiącu pojemniki ze śmieciami 

segregowanymi, traktując je tylko jako zmieszane.  

To z kolei może prowadzić do ponoszenia w danej nieruchomości także  

konsekwencji finansowych, czyli wyższej stawki opłat  za brak selektywnej 

zbiórki odpadów.       
Obecnie zagrożenia nałożenia  wyższej stawki opłat przynajmniej na razie nie 

ma, brakuje bowiem w bardzo wielu nieruchomościach wyznaczonych 

pojemników do selektywnej zbiórki  śmieci. Problemem dla firm wywożących 

jest w ogóle skuteczny wywóz śmieci z nieruchomości, szczególnie na osiedlach 

Wzgórze Wolności i Szwederowo, co należy rozumieć, iż wywóz powinien być 

tak częsty, jak tego wymaga potrzeba w danym śmietniku (zakłada się aby śmieci 

nie zalegały w śmietnikach). 

 Trudno dziś przewidzieć jak długo będzie trwać ta sytuacja? Jedyny 

konkret, to informacja z Urzędu Miasta, że do końca lipca powinny pojawić się 

kolorowe lub oznakowane pojemniki na śmieci segregowane w każdej 

nieruchomości. Jak jest w praktyce – widzimy sami!  

Co może zatem zrobić Spółdzielnia, która została wyłączona ustawowo  jako 

organizator odbioru odpadów z zasobów spółdzielczych,  z  systemu gospodarki 

odpadami? 

Niestety niewiele! Chociaż interwencji ze strony wszystkich administracji jest 

codziennie sporo. Staramy się egzekwować należyte działania od firm 
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wywożących, ale też pomagać, gdyż początki są zazwyczaj trudne,  

a w przypadku firmy ProNatura, to autentyczny debiut na rozległym terenie 

Spółdzielni. Pozostaniemy zapewne jeszcze przez dłuższy czas jako Spółdzielnia 

w roli  podmiotu codziennie interweniującego w tej samej sprawie, postulującego 

zwiększanie częstotliwości wywozów odpadów z danego śmietnika,  czy też 

odbioru śmieci z poszczególnych pojemników na odpady segregowane (poza 

osiedlem Błonie - gdzie wywozy ambitnie i na bieżąco dokonuje firma TARO).   

 To co obserwujemy na co dzień upoważnia nas do niezbyt pozytywnych 

komentarzy i  szkoda, że odpowiedzialni za wdrażanie ustawy „śmieciowej”, nie 

zadbali o wiele szczegółów, ale i także o podstawowe rozstrzygnięcia 

organizacyjne jeszcze  przed wejściem w życie nowego systemu. 

 

Rozdział  II – Działalność kulturalna w Bydgoskiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej 
 

1. Tegoroczny „Dzień Dziecka” w Spółdzielni 

Dnia 2 czerwca w Domach Kultury „Arka” i „Orion” odbyły się zorganizowane 

przez Bydgoską Spółdzielnie Mieszkaniową imprezy plenerowe z okazji „Dnia 

Dziecka”. 

 
 Imprezy obfitowały w liczne atrakcje. W programie artystycznym wystąpił 

Zespół Wokalno-Instrumentalny z Klubu „Arka” oraz Adam Walentowicz. 

Odbyły się  konkursy plastyczne pod hasłem „Wypoczynek z rodzicami”  

i „Wymarzone wakacje”. W organizację imprez zaangażowały się działające  

w Domach Kultury Kluby Seniora, które przygotowały blok konkurencji 
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sportowo-zręcznościowych. Była to dobra okazja aby zdobyć liczne słodkie 

trofea. Na zakończenie odbyła się „Słoneczna loteria” w której każdy los 

wygrywał ku radości wszystkich. Zadowolone, uśmiechnięte buzie milusińskich 

to najlepsza satysfakcja dla nas dorosłych. Do zobaczenia za rok. 

 

2. Festyny na naszych osiedlach 

2.1. Festyn na Osiedlu Wzgórze Wolności. 

Dnia 9.06.2013 r. odbył się festyn zorganizowany przez Bydgoską 

Spółdzielnię Mieszkaniową oraz Radę Osiedla Wzgórze Wolności. Impreza 

odbyła się w ramach obchodów 35-lecia powstania osiedla mieszkaniowego 

Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na Wzgórzu Wolności. Na wszystkich 

uczestników czekało dużo atrakcji: przejażdżki konne, kolorowe dmuchane 

zjeżdżalnie, trampolina, stoiska handlowe i gastronomiczne, cukrowa wata dla 

najmłodszych. Taka impreza to okazja aby wypocząć i posłuchać dobrej muzyki. 

Na scenie plenerowej wystąpiły zespoły z Młodzieżowego Domu Kultury nr 2, 

Klubu „Arka”, Szkoły Podstawowej nr 56. Najbardziej ujmujący okazał się 

występ maluchów z Przedszkola nr 20.  

 
Seniorzy również pokazali swój artystyczny „pazur” podczas koncertu zespołu 

„Biesiada” wzbudzając aplauz wśród swoich sympatyków. Otwarcia festynu  

w imieniu organizatorów dokonali: Prezes Zarządu Bydgoskiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej mgr inż. Tadeusz Stańczak, Przewodniczący Spółdzielczej Rady 

Osiedla Roman Matthews, Przewodniczący Rady Osiedla Wzgórze Wolności 
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Marcin Brachowski. Otwarciu towarzyszył występ kapeli „Koronowiacy”. 

Kolejni wykonawcy: Anna Malus – sopran i Krzysztof Filasiński – baryton 

wystąpili w koncercie „Usta milczą dusza śpiewa”, śpiewając ulubione przeboje 

operetkowe. Chwile wzruszeń wzbudził zespół „Mini Max”  Hanny Libront, 

którego koncert „Piechotą do lata” został dobrze  przyjęty. Niezwykłe muzyczne 

przeżycia zapewnił Adam Walentowicz, który pomimo, iż jest osoba niewidomą, 

swoją miłością do muzyki zaraża innych. Na scenie odbył się finał konkursu 

plastycznego „Przyjazne osiedla – czyste i zdrowe”. Nagrody laureatom wręczyli 

Prezes Zarządu Spółdzielni, Posłanka I i II kadencji Sejmu Rzeczpospolitej 

Maria Zajączkowska, kierownik Administracji Osiedla Wzgórze Wolności. 

Nagrody odebrali również laureaci szkolnych konkursów wiedzy o osiedlu 

Wzgórze Wolności. Gwiazdą tegorocznej sceny plenerowej był zespół „Żuki”, 

który przyciągnął swoim koncertem liczną publiczność. W ich wykonaniu 

usłyszeliśmy ponadczasowe przeboje legendarnej grupy „The Beatles” oraz 

utwory autorskie zespołu. Owacje i bisy zakończyły program artystyczny sceny 

plenerowej, a podziękowania płynące ze strony uczestników to z pewnością 

najlepsza satysfakcja dla organizatorów. 

 

 

2.2. Festyn na Osiedlu Błonie 

 

W dniach 15-16.06.2013 r. odbyły się uroczystości związane z Jubileuszem 

50-lecia Osiedla Błonie. Z pewnością było to wielkie wydarzenie dla dzielnicy,  

a organizatorzy: Bydgoska Spółdzielnia Mieszkaniowa i Stowarzyszenie na rzecz 

rozwoju Osiedla Błonie zapewnili moc atrakcji. Świętowanie rozpoczął 

przemarsz ulicami Błonia w towarzystwie harley’owców oraz orkiestry dętej  

z mażoretkami. Otwarcia imprezy dokonali Prezes Zarządu Spółdzielni 

Mieszkaniowej mgr inż. Tadeusz Stańczak oraz Prezes Stowarzyszenia Grażyna 

Kufel. Przybyły na uroczystość Wicewojewoda Zbigniew Ostrowski w imieniu 

Prezydenta Rzeczpospolitej odznaczył Panią Grażynę Kufel Srebrnym Krzyżem 

Zasługi. Tegoroczny program artystyczny sceny plenerowej znalazł uznanie 

wśród przybyłej licznie publiczności. Najmłodsi artyści nie zawiedli, bo to 

właśnie ich programy dostarczyły wszystkim najwięcej radości, szczególnie 

rodzicom którzy mogli oglądać popisy swoich dzieci. Zaprezentowali się: 

Młodzieżowy Dom Kultury nr 2, Studio Taneczne „Bailamos” oraz szkoły  

i przedszkola. Dla dorosłej publiczności odbyła się prawdziwa muzyczna uczta. 

Podczas koncertu „Melodie które lubimy” usłyszeliśmy piękne przeboje 

operetkowe w wykonaniu Aleksandry Olczyk, Piotra Trelli, Dawida 

Różańskiego. Standardy amerykańskie usłyszeliśmy w wykonaniu Marka 

Marszałka, który dał popis gry na saksofonie. Cały program w oprawie  
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i aranżacji muzycznej Bogdana Ciesielskiego prowadziła Teresa Wądzińska. 

„Żegnajcie przyjaciele” to tytuł koncertu duetu wokalnego w składzie Joanna 

Wojnowska i Krzysztof Filasiński. Jubileusz 50-lecia uświetniły występy dwóch 

wspaniałych zespołów „Wędrowne Gitary” i „Żuki”.  Najpierw „Wędrowne 

Gitary” rozbawiły publiczność wspomnieniem wielkich przebojów „Czerwonych 

Gitar” zachęcając do wspólnego śpiewania piosenek „Nie zadzieraj nosa”  

i „Ciągle pada”. I kiedy publiczność rozbawiła się w najlepsze, dzieła dokończył 

zespół „Żuki”. Przeboje legendarnej grupy „The Beatles” znowu ożyły i to była 

prawdziwa muzyczna uczta, zwłaszcza, że „Żuki” to nie tylko gwarancja 

wysokiej jakości, ale charakterystyczne, nie odbiegające od oryginału brzmienie 

zespołu. 

 

 
 

 

 
Festyn był na pewno udany, o czym świadczy liczna obecność mieszkańców  

i zapewne długo pozostanie w ich pamięci. 
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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)     

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 (w tym lokale użytkowe) 

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 - 696-002-921

g) Klub ARKA - 696-002-921  
4) Dla uzyskania połączenia z pogotowiem technicznym prosimy dzwonić 

wyłącznie na nw. numery telefonów: 

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

centralnego ogrzewania 

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

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

Śródmieście - całodobowo 

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

pozostałych osiedlach - całodobowo 
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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. 

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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