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Wprowadzenie 

 

Zazwyczaj w I-szym półroczu funkcjonowania Bydgoskiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej głównym wydarzeniem są coroczne obrady Walnego Zgromadzenia 

naszej  Spółdzielni. Owszem również w tym roku obrady były równie ważne i 

podobnie jak w roku ubiegłym odbyły się one w czterech częściach w Domu Kultury 

„ORION”. Stąd też ze względu na znaczenie tych obrad wiele miejsca również w tym 

numerze Informatora zajmują informacje dotyczące znaczenia i przebiegu obrad 

Walnego Zgromadzenia, ale głównie - podjętych przez ten najwyższy statutowy organ 

Spółdzielni – uchwał. Ponadto przedstawiamy pozytywne skutki prawne i 

ekonomiczne podjętych uchwał.  

Jednakże w minionym okresie równie ważnymi wydarzeniami, które pod 

względem swej wymowy miały dla Spółdzielni szczególną wagę, były obchody 

jubileuszowe, w tym uroczystość główna obchodów Jubileuszu 125-lecia Spółdzielni.  

Istotnym dla członków Spółdzielni jest fakt, iż w planie obchodów założone 

zostały spotkania z działaczami z Osiedli. Wielu z nich uczestniczyło w spotkaniach w 

ramach cyklu: „Jak szybko mijają chwile”, organizowanych dla wszystkich 

wyodrębnionych osiedli w Spółdzielni. Była więc okazja by zaprezentować aktualny 

wygląd osiedli, podziękować wszystkim działaczom za aktywność w działaniu na 

rzecz najbliższych społeczności, a także zapewnić, iż nadal ten model rozszerzonej 

samorządowości w Bydgoskiej - będzie kontynuowany, gdyż przynosi duże korzyści 

dla mieszkańców.     

Dla zobrazowania stanu i kondycji Spółdzielni w roku jubileuszowym, 

zamieszczamy przedruk jednego z wywiadów jakie udzielił Prezes Zarządu w 

branżowym,  ogólnopolskim, spółdzielczym miesięczniku – „TĘCZA POLSKA”.   

Trudno nie odnotować wielu kulturalnych imprez plenerowych, które zostały 

zorganizowane na poszczególnych Osiedlach Spółdzielni, mieszczących się w formule 

obchodów jubileuszowych. Szczególnie czerwiec w tym roku był okresem  bogatym w 

te wydarzenia, gdyż zorganizowane zostały imprezy dla dzieci z okazji Dnia Dziecka 

oraz festyny osiedlowe, które nie wszystkie były organizowane tylko 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 – Sytuacja bieżąca w Spółdzielni 

 
1. Spółdzielnia w roku Jubileuszu 125-lecia 

 

O Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z 125 – letnią historią  można było 

przeczytać w prasie miejscowej (Nasze Szwederowo, Express Bydgoski) i 

ogólnokrajowej (Tęcza Polska, Domy Spółdzielcze). Zamieszczone w nich 

zostały informacje dotyczące historii, osiągnięć i perspektyw dla Spółdzielni. 

 

Poniżej przedruk wywiadu jakiego udzielił Prezes Zarządu Spółdzielni Tadeusz 

Stańczak dla redakcji miesięcznika   „TĘCZA POLSKA”, będącego Magazynem 

Krajowej Rady Spółdzielczej (wywiad przeprowadził red. Józef Sobiecki) pt. 

„Dumni z przeszłości z wiarą w przyszłość”. 

 

Co o początkach tej najstarszej w Polsce spółdzielni mieszkaniowej piszą 

kroniki? 

- Dzieje naszej spółdzielni są nie tylko długie, ale i burzliwe,  czasami wręcz 

dramatyczne. Dokładnie 13 czerwca 1890 roku odbyło się zebranie 

założycielskie naszej poprzedniczki, która nosiła nazwę Beamten 

Wohnungsverein GmbH. Założyli ją niemieccy urzędnicy kolejowi. Po raz 

pierwszy w dziejach Bydgoszczy  mieszkańcy postanowili wspólnie budować 

mieszkania dla swoich rodzin. Do wybuchu I wojny światowej spółdzielnia 

wybudowała 33 kamienice, w których było 270 mieszkań.  

 

Jakie refleksje towarzyszą Panu w związku z jubileuszem? 

- Poczucie dumy i satysfakcji, że pracuję w najstarszej w Polsce spółdzielni. Te 

uczucia przeżywają również mieszkańcy, szczególnie ci, którzy mieszkają w 

najstarszych kamienicach. Ja i moi współpracownicy zdajemy sobie sprawę z 

odpowiedzialności, jaka wynika z bogatych dziejów spółdzielni. Chcemy być 

wierni zapisowi z 1924 roku , w którym czytamy, że: „... zarząd spółdzielni ma 

działać w interesie i dla dobra członków, przestrzegając zasady sumiennego 

kupca”. Solidność kupiecka była przed wojną powszechnie cenioną zaletą w 

biznesie. My dzisiaj staramy się być wierni tej zasadzie.  

 

A co dla miasta i mieszkańców wynika z faktu, że jesteście również największą 

spółdzielnią mieszkaniową w Bydgoszczy? 

- Mamy blisko 15 tys.  mieszkań. Co dziesiąty bydgoszczanin  mieszka w 

jednym z pięciu naszych osiedli. Spółdzielnia trzyma się mocno, bo potrafiliśmy 

zapewnić jej trwały rozwój. Mieszkańcy i władze naszego miasta  doceniają to. 
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Dlatego razem z nami świętują jubileusz 125-lecia Bydgoskiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej. Jest to święto  spółdzielni, a zatem i miasta. 

 

Spółdzielnia powstała kiedy Bydgoszcz była pod zaborem pruskim.  Co się 

zmieniło po odzyskaniu niepodległości  w 1918 roku? 

- Po odzyskaniu niepodległości niezwykle ważne i było to, że spółdzielnia 

została przekazana w Polskie ręce i co najważniejsze dokonano tego zgodnie z 

prawem i międzynarodowymi porozumieniami. Nadrzędnym prawem był Traktat 

Wersalski na mocy którego Bydgoszcz znalazła się znów w granicach Polski. O 

niepodzielność majątku spółdzielczego zatroszczyli się sami spółdzielcy, którzy 

przejęli go w całości, dzięki czemu nie został on roztrwoniony. Było to możliwe 

dzięki odważnej wyprawie Teofila Gackowskiego, który przez tereny objęte 

Powstaniem Wielkopolskim, przedostał się do Poznania, gdzie w Urzędzie 

Osadniczym przedstawił stosowny Memoriał. Na pierwszego administratora 

Spółdzielni wyznaczono Czesława Turowskiego. 

 

Jakie były dalsze losy Spółdzielni? 

- Po przejęciu majątku większość dokumentów powstawała już w języku 

polskim. W 1925 r. Spółdzielnię zarejestrowano pod nazwą Towarzystwa 

Mieszkaniowego Spółdzielni z ograniczoną odpowiedzialnością. Przed laty 

rozmawiałem z mieszkańcami, którzy pamiętali tamte niełatwe czasy. Okazuje 

się, że opłaty za mieszkania w Spółdzielni były znacznie niższe niż u prywatnych  

właścicieli kamienic. Ciekawe, że opłaty te uległy obniżeniu w latach 

światowego kryzysu, co było najpewniej związane ze spłatą wcześniej 

zaciągniętych kredytów inwestycyjnych.  

 

Jaka była polityka okupantów niemieckich w stosunku do spółdzielni i 

spółdzielców po wrześniu 1939 roku? 

- To był dla wielu działaczy spółdzielczych dramatyczny czas. Cały majątek 

spółdzielni przejęli Niemcy, którzy wykwaterowali Polaków z zajmowanych 

mieszkań. W 1980 r. przy wejściu do budynku Zarządu wmurowaliśmy tablicę, 

która upamiętnia spółdzielców, którzy zginęli z rąk okupanta niemieckiego. 

Rozstrzelanie grupy spółdzielców był typowym aktem zemsty za przejęcie przez 

Polaków niemieckiego majątku. Zginęli, bo byli Polakami i Spółdzielcami. 

Czcimy Ich pamięć! 

 

Jak zachowali się ci działacze spółdzielni, którzy przeżyli wojnę? 

- Szybko reaktywowali Spółdzielnię. Był wśród nich również wspomniany Teofil  

Gackowski. W 1949 r. na Walnym Zgromadzeniu przyjęto nazwę Bydgoska 

Spółdzielnia Mieszkaniowa, by podkreślić związki z miastem. W związku ze 
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125-leciem  przygotowujemy się do nadania naszej Spółdzielni imienia Teofila 

Gackowskiego.  

 

W jakim stanie są dziś pierwsze spółdzielcze domy? 

- Z 33 kamienic, które wzniesiono do I wojny światowej w zasobach spółdzielni 

pozostało 28. Spółdzielnia nie sprzedała, a przekazała miastu 5 budynków w 

Śródmieściu na cele publiczne. Znalazła w nich pomieszczenia Akademia 

Muzyczna, znana bydgoska uczelnia - z sukcesami.   

 

Jak doszło do tego, że obecnie jesteście gospodarzami ok. 15  tys. mieszkań? 

- Budownictwo zaczęło się intensywnie rozwijać po przemianach 

październikowych 1956r. Trzy lata później przekazaliśmy pierwsze bloki, a dalej 

budownictwo ruszyło na wielką skalę. Nic dziwnego, bo po wojnie głód 

mieszkań był ogromny, a praktycznie jedyna droga do własnego mieszkania 

prowadziła przez spółdzielnię. Ludzie oszczędzali i czekali latami na swoje 

wymarzone mieszkanie. W ciągu kliku lat w szczerym polu wyrosło osiedle 

Błonie składające się dzisiaj z 54 budynków, ze słynnym „mrówkowcem” o 239 

mieszkaniach. Pod koniec lat 70-tych wyrosło kolejne duże osiedle - 

Szwederowo. W tym czasie również w Śródmieściu  powstały nowe budynki. 

Następnie w ciągu kilku lat powstało osiedle Wzgórze Wolności, z 

charakterystycznymi sylwetkami wieżowców, w których aktualnie wymieniamy 

windy. Ostatnim osiedlem jest Górzyskowo, które powstawało w trudnym dla 

spółdzielczości mieszkaniowej czasie przemian ustrojowych. Tworzy je 41 

bloków. Nasz majątek to obecnie 246 budynków. 

 

Jakimi osiągnięciami może pochwalić się Spółdzielnia w roku swojego 

Jubileuszu? 

- Nasze sukcesy określić jednym słowem – stabilizacja. Dotyczy ona w 

pierwszym rzędzie sytuacji organizacyjno-prawnej spółdzielni. Jak wiadomo w 

2007 r. znowelizowana została ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, która 

postawiła przed nami ważne zadanie zmiany prawa własności lokali. Kierując się 

tą ustawą,  opracowaliśmy nowy statut, który został zarejestrowany w 2010 r. W 

oparciu o niego uporządkowaliśmy wiele spraw organizacyjnych, gospodarczych 

i finansowych, a także zasady funkcjonowania samorządu spółdzielczego. Dzięki 

temu udało nam się szerzej włączyć mieszkańców do współdecydowania o 

sprawach spółdzielni. Zarząd i Rada Nadzorcza działają w sposób transparentny, 

nie mają nic do ukrycia przed mieszkańcami. Nastąpiło też umocnienie 

spółdzielczej demokracji i samorządności. 
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W 2007 r. został pan wybrany prezesem Zarządu Spółdzielni. Co Pan wtedy 

myślał? 

- Nie było czasu na myślenie, bo od razu spadło na mnie wiele trudnych i 

odpowiedzialnych zadań. Najważniejsze z nich było przekształcenie prawa 

własności lokali. Przy rozmiarach naszej Spółdzielni wymagało to ogromnej 

pracy. Rocznie wpływało około 2 tysięcy wniosków o przeniesienie prawa 

własności lokali. Trzeba było przygotować i podpisać akty notarialne i 

wyznaczyć ludzi do reprezentowania spółdzielni u notariusza. Trzeba było 

godzić te zadania z bieżącym zarządzaniem. Na szczęście ludzie nie zawiedli. 

Mamy wśród pracowników wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów. 

Łącznie podpisaliśmy blisko 7 tys. aktów notarialnych.  

 

A jak przedstawia się sytuacja prawna gruntów na których wznoszą się 

spółdzielcze osiedla? 

- W 2007 r. Zarząd Spółdzielni, z mojej inicjatywy, wniósł na Zebranie 

Przedstawicieli Członków projekt uchwały, w której zobowiązywaliśmy się do 

uregulowania tytułów prawa własności wszystkich naszych nieruchomości. 

Wykorzystaliśmy szansę, bo można było wtedy skorzystać z 95 proc. bonifikaty. 

Poza kilkoma przypadkami udało nam się przekształcić prawo użytkowania 

wieczystego we własność. Przy czym zastosowaliśmy zasadę, że spółdzielnia 

wyłożyła pieniądze, które następnie odzyskiwała w ratach od posiadaczy tytułów 

prawnych do lokali. Zostało to przyjęte przez mieszkańców z uznaniem i 

zadowoleniem. 

 

Czy fakt, że jesteście najstarszą spółdzielnią mieszkaniową nie opóźnia prac 

modernizacyjnych?  

- Zdajemy sobie sprawę, że modernizacja naszych zasobów była niezbędna ze 

względu na ich wiek. Lata 1959-2000 to przede wszystkim ilościowy rozwój 

Spółdzielni. W następnym okresie skoncentrowaliśmy się na poprawie komfortu 

życia mieszkańców i jakości zarządzania. Pod tym wglądem został dokonany 

prawdziwy skok. Od  2000 r. bardzo intensywnie realizowaliśmy program 

ocieplania budynków. Dotyczyło to również wymiany stolarki okiennej i 

drzwiowej. Było to możliwe dzięki korzystaniu z kredytów preferencyjnych. W 

sumie zaciągnęliśmy tych kredytów na kwotę 22 mln. zł. Do spłacenia pozostała 

nam już końcówka w wysokości ok. 400 tys. zł. Na termorenowację 246 

budynków wydaliśmy około 123 mln. Mimo tych ogromnych wydatków 

możemy powiedzieć, że dziś nasza sytuacja gospodarcza i finansowa jest 

stabilna. I co szczególnie ważne dla mieszkańców - zwiększyła się wartość 

rynkowa ich mieszkań.  
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A jak zmienił się wygląd osiedli w ostatnich latach? 

- Zmienił się nie do poznania, bo wraz z ocieplaniem budynków przeprowadzono 

również odświeżenie elewacji oraz remont i odnawianie klatek schodowych. 

Wcześniej zmodernizowaliśmy przestarzałe instalacje CO, dając mieszkańcom 

możliwość regulacji temperatury w mieszkaniach według indywidualnego 

komfortu cieplnego.  

 

Czy to oznacza, że w tym zakresie już wszystko zostało zrobione? 

- Teraz przed nami poważne prace w zakresie zagospodarowania terenów 

publicznych w naszych osiedlach. Chcemy to robić w porozumieniu z 

mieszkańcami - radami poszczególnych osiedli i nieruchomości. Od lat wszelkie 

ważne  sprawy konsultujemy z samorządem mieszkańców, m.in. modernizację i 

remonty, np. wymiany dźwigów osobowych. Od 2012 r., zgodnie z przyjętym i 

uzgodnionym z mieszkańcami planem, wymieniliśmy ich już ponad 50, a do 

wymiany pozostało jeszcze 143. Chcemy w najbliższych latach wzbogacić zieleń 

na naszych osiedlach i poprawić stan chodników. Z każdym rokiem zwiększamy 

ilości miejsc parkingowych - choć nie jest to łatwe, ostatnio przybyło ich 

kilkaset.  

 

Jak układa się Pana codzienna współpraca z  mieszkańcami? 

- Wiadomo, że istotą spółdzielczości jest demokratyczny udział członków w 

podejmowaniu decyzji ważnych dla Spółdzielni. Zrozumiałem, że podstawą 

spółdzielczej demokracji jest codzienny kontakt z ludźmi, umiejętność ich 

słuchania i rozmowy. Dlatego przygotowując się do głównej uroczystości 

jubileuszowej, którą planujemy na czerwiec 2015 r., odbyliśmy spotkania z 

mieszkańcami. Była to okazja do wysłuchania ich, a także podziękowania tym, 

którzy aktywnie uczestniczą w pracach samorządu spółdzielczego. Na te 

spotkania przygotowaliśmy prezentacje multimedialne. Mieszkańcy  mieli okazję 

obejrzeć fotografie archiwalne ilustrujące historię naszej Spółdzielni, od jej 

powstania po dzień dzisiejszy. Mogli też  zobaczyć jak zmienił się wygląd osiedli 

w ostatnich kilkunastu latach. Prezentacjom towarzyszyła odpowiednia muzyka i 

piosenki nawiązujące do czasów,  kiedy powstawały nasze osiedla i pojawiali się 

w nich pierwsi mieszkańcy. Dla wielu była to wzruszająca podróż sentymentalna 

do czasów młodości. Spotkania przebiegały w bardzo  szczerej atmosferze, a ich 

uczestnicy poczuli, że są wielką spółdzielczą rodziną, która zebrała się aby 

uczcić urodziny swojej spółdzielni.  
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Jak to się stało, że Spółdzielnia nawet w bardzo trudnych latach nie 

zrezygnowała ze swoich placówek kultury? 

- Wspomniane spotkania jubileuszowe odbyły się w Domu Kultury „Orion”.  

Drugą placówką jest Dom Kultury „Arka”. Nasze domy kultury mają bogatą 

ofertę dla wszystkich grup wiekowych – od zajęć dla dzieci i młodzieży 

prowadzonych w klubach i kołach zainteresowań, po zajęcia dla seniorów, 

których przybywa z każdym rokiem. Stwarzamy im warunki dla utrzymania się 

w dobrej formie fizycznej, umysłowej i duchowej. Wielu starszym ludziom 

pomagamy przełamywać bariery samotności. Domy Kultury są miejscem 

spotkań i uroczystości, które zbliżają mieszkańców. Nie brakuje okazji do 

spotkań z dobrą literaturą, teatrem, filmem, muzyką, piosenką. Nasze placówki 

kultury otwarte są od świtu do późna w nocy. Już od 8:45 w DK „Orion” 

pojawiają się seniorzy, by uczestniczyć w zajęciach gimnastycznych. Godny 

podkreślenia jest aktywny, twórczy udział mieszkańców w kulturze. Wśród 

uczestników zajęć jest wiele osób utalentowanych, których obrazy, rysunki, czy 

twórczość literacką promujemy. 

 

Co jeszcze  zaplanowano w związku z Jubileuszem? 

- W maju odbywają się festyny  we wszystkich naszych osiedlach. Chcemy by  

miały one charakter rodzinnej zabawy. Mamy przygotowane na tę okazję 

piosenki, których teksty nawiązują do Jubileuszu i naszego spółdzielczego życia. 

Najważniejsza uroczystość odbędzie się 11 czerwca. Celem tych wszystkich 

przedsięwzięć jest upowszechnienie wśród mieszkańców przekonania, że 

Spółdzielnia jest naszym wspólnym dobrem, a ten wspaniały Jubileusz 125-lecia, 

jest ich świętem. Chcemy też oddać hołd poprzednim pokoleniom spółdzielców.  

 

W jakim stopniu władze miasta włączają się do obchodów Jubileusz Bydgoskiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej? 

- 125 lat największej w Bydgoszczy spółdzielni mieszkaniowej to wydarzenie, 

którego wagę doceniają władze miasta z prezydentem, Rafałem Bruskim. 

Wspólnie z Januszem Pruskim, przewodniczącym Rady Nadzorczej złożyliśmy 

wizytę Panu Prezydentowi, który bardzo przychylnie odniósł się do naszego 

programu obchodów jubileuszu. Spółdzielnia zawsze uczestniczyła w życiu 

miasta. Dlatego od lat jest zbiorowym członkiem Towarzystwa Miłośników 

Miasta Bydgoszczy. Nasza współpraca z władzami miasta ma charakter czynny. 

Przecież spółdzielcze osiedla są ważną częścią Bydgoszczy, nie tylko ze względu 

na swoje rozmiary, ale i położenie w centralnych dzielnicach po obu stronach 

rzeki Brdy. Od lat wspólnie rozstrzygamy wiele spraw ważnych zarówno dla 

miasta jak i spółdzielni. Temu celowi dobrze służy współpraca samorządowych  

rad osiedli z samorządem spółdzielczym. Doroczne dni osiedli to ich wspólne 
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dzieło. To samo można powiedzieć o spotkaniach jubileuszowych, które miały 

miejsce w naszych osiedlach. Wszystko to ma istotne znaczenie dla umacniania 

demokracji lokalnej i społeczności obywatelskiej. 

 

Powyższy materiał ukazał się w majowym numerze „TĘCZY POLSKIEJ” i 

dzięki temu środowisko spółdzielcze w kraju mogło zakodować informację, iż 

nasza „Bydgoska” ma najdłuższą historię, bo jest najstarszą spółdzielnią 

mieszkaniową w kraju, ale także z uznaniem odnieść się do osiągnięć i sukcesów 

z ostatnich lat. Świadczą o tym zarówno przekazane gratulacje i dyplomy ale 

również telefony z różnych rejonów kraju.    

 

Ponadto w tym samym numerze miesięcznika „TĘCZA POLSKA”, 

zamieszczony został wywiad z Prezydentem Bydgoszczy Panem Rafałem 

Bruskim, w którym Pan prezydent odnosi się do oceny osiągnięć Bydgoskiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej oraz przekazuje swoje spostrzeżenia o współpracy 

Miasta i Spółdzielni. Szczegółowy ten tekst oraz inne wywiady z okazji 

Jubileuszu można odnaleźć na stronie internetowej Spółdzielni: 

www.bsm.bydgoszcz.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bsm.bydgoszcz.pl/
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2. Tegoroczny sukces Spółdzielni w rankingu ogólnopolskim 
 
W dniu 26 czerwca rozstrzygnięty został Ogólnopolski Ranking Spółdzielni 

Mieszkaniowych za rok 2014, niezwykle miło nam zakomunikować, iż w tym 

krajowym konkursie, w grupie dużych spółdzielni mieszkaniowych 

inwestujących I miejsce zajęła Bydgoska Spółdzielnia Mieszkaniowa 

Wygrana w tym ogólnopolskim konkursie nabiera szczególnego znaczenia,  

iż przyznana została przez Komisję konkursową, w skład której weszły osoby  

z autorytetem szczebla krajowego. To autentycznie obiektywny sukces naszej 

Spółdzielni, tym bardziej, że za uzyskane wyniki w roku gospodarczym 2014. 

Jest to najlepszy i bardzo cenny prezent jaki mogliśmy sprawić naszej 

dostojnej Jubilatce na 125-lecie jej funkcjonowania.   
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3. Kilka zdań o przebiegu tegorocznego Walnego Zgromadzenia 

 

Tegoroczne Walne Zgromadzenie zostało zorganizowane przez Zarząd 

zgodnie w wymogami Statutu Spółdzielni, co nie jest już nadzwyczajnym 

faktem, gdyż jego obrady zostały zwołane po raz 6 – ty (od 2010 r. – po 

rejestracji Statutu w KRS). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV część Walnego Zgromadzenia – Osiedle Błonie 

  

 Należytą staranność organizacyjną Zarząd wykazał począwszy od 

prawidłowego zawiadomienia członków o obradach poszczególnych, czterech 

części wraz z zaplanowanym porządkiem obrad, poprzez terminowe wyłożenie 

wymaganych przez Statut – dokumentów, po należytą obsługę obrad.  

Poszczególne kroki organizacyjne zostały dokonane w oparciu o: 

1. Uchwałę Rady Nadzorczej nr 61/2015 z 26 marca 2015 r. – określającą 

liczbę części obrad Walnego Zgromadzenia. 

2. Uchwałę Zarządu nr 38/2015 z 27.03.2015 r. - w sprawie terminów i 

określenia przynależności członków do poszczególnych części Walnego 

Zgromadzenia.  

3. Zatwierdzenie planowanego porządku obrad Walnego Zgromadzenia 

2015 – decyzja Zarządu z dnia 22.04.2015 r. – protokół Zarządu  

nr 10/2015.   
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4. Uchwalę Zarządu nr 45/2015 z dnia 6.05.2015 r. – zatwierdzającej 

własne projekty uchwał oraz decyzje odnośnie projektów wniesionych 

przez członków. 

Na sprawny przebieg obrad poszczególnych części mieli członkowie 

uczestniczący w obradach, a szczególnie Ci członkowie, którzy zechcieli pełnić 

określone statutowo funkcje czy to w prezydiach zgromadzeń, czy też w komisji 

skrutacyjnej. 

W powodzenie obrad wielki wysiłek włożyli (podobnie jak w latach 

ubiegłych) przewodniczący prezydiów, którzy poza dobrą znajomością materii 

procedowania, wykazali się dodatkowymi walorami. Ujawniły się one w 

trudnych momentach obrad, kiedy zachodziła potrzeba dyscyplinowania czasu 

wypowiedzi niektórych członków. 

Obiektywnie poza pojedynczymi przypadkami, członkowie Spółdzielni 

właściwie korzystali ze swoich uprawnień i obrady kończyły się w br. o 

przyzwoitej porze. Miejmy nadzieje, że tak będzie w przyszłości. Na szczególną 

uwagę zasługuje fakt, iż w coraz większym stopniu wypowiedzi członków 

dotyczą merytorycznie tematów, które były procedowane, zgodnie z przyjętym 

porządkiem obrad. 

Ważna jest bowiem zasada, iż Walne Zgromadzenie mimo że jest 

najwyższym organem samorządowym w Spółdzielni, to ma podobnie jak inne 

organy ściśle określone kompetencje, czyli wyznaczone zagadnienia i tematy w 

których podejmuje konkretne uchwały, czyli decyzje. Swoimi uchwałami nie 

może naruszać kompetencji innych organów.    

Skutkiem tak odpowiedzialnej postawy członków były skutecznie podjęte 

przez Walne Zgromadzenie ważne uchwały, które mają duże i pozytywne 

znaczenie dla całej Spółdzielni, przedstawiamy je szczegółowo w kolejnym 

punkcie tego Rozdziału Informatora 

 

4. Podjęte uchwały na Walnym Zgromadzeniu w 2015r.  

 
 Z protokołu Kolegium Walnego Zgromadzenia z dnia 8.06.2015 roku wynika, iż 

Walne Zgromadzenie BSM podjęło następujące uchwały: 

 

Zgłoszone projekty uchwał przez Zarząd BSM: 

 

Uchwała nr 1/2015 

Walne Zgromadzenie Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej działając na podstawie  

§ 29 pkt 2 Statutu Spółdzielni uchwala: 

Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 

za rok 2014. 
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Uchwała nr 2/2015 

Walne Zgromadzenie Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej działając na podstawie  

§ 29 pkt 2 Statutu Spółdzielni uchwala: 

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 

za rok 2014. 
 
Uchwała nr 3/2015 

Walne Zgromadzenie Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej działając na podstawie 

§ 29 pkt 2 Statutu uchwala, co następuje: 

Zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2014 w skład którego wchodzą: 

 bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r. zamykający się po stronie aktywów 

i pasywów kwotą 150 938 897,37 zł, 

 rachunek zysków i strat za rok 2014 wykazujący nadwyżkę bilansową netto 

w wysokości 5 285 805,04 zł, 

 wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 

 informacja dodatkowa, 

 zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, 

 rachunek przepływów pieniężnych. 
 
Uchwała nr 4/2015 

Walne Zgromadzenie Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej działając na podstawie  

art. 38 § 1 pkt 4 ustawy Prawo spółdzielcze i § 29 pkt 5 Statutu uchwala, co następuje: 

Nadwyżkę bilansową netto za rok 2014 w wysokości 5 285 805,04 zł (słownie: pięć 

milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset pięć zł 04/100) postanawia 

przeznaczyć w roku 2015 w następujący sposób:  

1. kwotę 2 203 940,89 zł (słownie: dwa miliony dwieście trzy tysiące dziewięćset 

czterdzieści zł 89/100) na pokrycie części poniesionych w 2015 r. kosztów eksploatacji 

i utrzymania nieruchomości przypadających na lokale Członków Spółdzielni, 

w przeliczeniu na m² powierzchni użytkowej zajmowanych przez nich lokali 

miesięcznie. 

2. kwotę 3 081 864,15 zł (słownie: trzy miliony osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset 

sześćdziesiąt cztery zł 15/100) na pokrycie zobowiązań z tytułu spłaty termorenowacji, 

przypadających na rok bieżący na lokale mieszkalne dla Członków Spółdzielni w 

nieruchomościach uczestniczących w programie termorenowacji oraz na fundusz 

remontowy nieruchomości, w przeliczeniu dla każdego członka na m
2
 powierzchni 

użytkowej zajmowanych lokali mieszkalnych miesięcznie.  

3. Przeznaczenie nadwyżki bilansowej w sposób określony w pkt 1 i 2 uchwały następuje 

według stanu Członków Spółdzielni na dzień 31.12.2014 roku.  

Uchwała nr 5/2015  

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 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.  

Uchwała nr 6/2015  

Walne Zgromadzenie Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej działając na podstawie  

§ 29 pkt 3 Statutu Spółdzielni uchwala: 
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Udzielić absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 

ds. Technicznych Pani Aleksandrze Domke za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.  
 
Uchwała nr 7/2015  

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 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.  
 
Uchwały nr 8/2015 i nr 9/2015 

Walne Zgromadzenie Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej działając na podstawie  

§ 29 pkt 10 statutu Spółdzielni uchwala: 

1. Uznać odwołania od uchwał Rady Nadzorczej o wykluczeniu. 

2. Uchylić uchwały Rady Nadzorczej w przedmiocie pozbawienia członkostwa poprzez 

wykluczenie z grona członków Spółdzielni. 
 

Uchwała nr 10/2015 

w sprawie zmiany § 1 Statutu  

Walne Zgromadzenie Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej działając na podstawie  

§ 29 pkt 11 statutu Spółdzielni uchwala: 

1. Dotychczasowa treść § 1 zostaje oznaczona jako ustęp 1.  

2. Dodaje się ustęp 2 o brzmieniu: „Patronem Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 

w Bydgoszczy jest Teofil Gackowski.” 

3. Upoważnić Zarząd Spółdzielni do zgłoszenia zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym.  
 

Uchwała nr 11/2015 

Walne Zgromadzenie Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej działając na podstawie  

§ 29 pkt 11 statutu Spółdzielni uchwala: 

1. § 24 ust.1 statutu Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej otrzymuje brzmienie:  

„Osobie wykluczonej lub wykreślonej w związku z zaleganiem z zapłatą opłat należnych 

Spółdzielni, która nadal zajmuje dotychczasowy lokal lub która nadal posiada tytuł 

prawny do lokalu w Spółdzielni, Spółdzielnia może przywrócić członkostwo. 

Warunkiem ubiegania się o przywrócenie praw członkowskich jest złożenie wniosku o 

przywrócenie członkostwa, spłata całego zadłużenia wraz z odsetkami i kosztami 

procesowymi oraz egzekucyjnymi”. 

2. Upoważnić Zarząd Spółdzielni do zgłoszenia zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym.  
 
Uchwała nr 12/2015 

Walne Zgromadzenie Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej działając na podstawie 

§ 29 pkt 11 statutu Spółdzielni uchwala: 

1. § 25 ust.1 statutu Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej otrzymuje brzmienie: 

„Organami Spółdzielni są: 

1) Walne Zgromadzenie, 

2) Rada Nadzorcza,  

3) Zarząd, 

4) Spółdzielcze Rady Osiedli, 

5) Rady Nieruchomości. 

2. § 50 ust.1 pkt 16 statutu Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej otrzymuje brzmienie: 
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„uchwalanie regulaminu Spółdzielczych Rad Osiedli i Rad Nieruchomości oraz 

wykonywanie działalności nadzorczo-kontrolnej nad nimi, uchylanie uchwał tych 

organów naruszających statut i ustawy” 

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

„Spółdzielcza Rada Osiedla składa się z przewodniczących Rad Nieruchomości 

wybranych w nieruchomościach położonych w granicach osiedla”. 

4. § 62 ust.4 pkt 4 statutu Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej otrzymuje brzmienie: 

„opiniowanie na wniosek organów spółdzielni działalności Rad Nieruchomości 

i podejmowanych przez nie uchwał” 

5. § 62 ust.6 pkt 4 statutu Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej otrzymuje brzmienie: 

„bieżąca współpraca z Radami Nieruchomości” 

6. § 62 ust.6 pkt 7 statutu Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej otrzymuje brzmienie: 

„na wniosek Rad Nieruchomości lub Administracji Osiedla współudział w łagodzeniu 

konfliktów sąsiedzkich oraz pomoc w egzekucji przestrzegania regulaminu porządku 

domowego i zasad współżycia mieszkańców”. 

7. § 63 statutu Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej otrzymuje brzmienie: 

1. „Rada Nieruchomości jest społecznym organem opiniodawczym danej nieruchomości 

wyodrębnionej w zasobach Spółdzielni. 

2. W skład Rady Nieruchomości wchodzą co najmniej: przewodniczący, zastępca 

przewodniczącego oraz sekretarz.   

3. Do Rady Nieruchomości wybierać można dodatkowo do pięciu członków. 

Powiększony skład Rady ustala się w danej nieruchomości podczas zebrania 

wyborczego.  

4. Rada Nieruchomości wybierana jest spośród członków zamieszkałych  

w danej nieruchomości.  

5. Skład Rady Nieruchomości wybierają członkowie z danej nieruchomości na zebraniu 

wyborczym w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów spośród 

nieograniczonej liczby kandydatów. Zebranie jest ważne bez względu na liczbę 

członków obecnych na zebraniu. 

6. Kandydatów do Rady Nieruchomości na poszczególne funkcje zgłaszają członkowie 

obecni na zebraniu wyborczym z danej nieruchomości. W skład Rady wchodzą 

kandydaci, którzy na określone funkcje otrzymali kolejno największą ilość głosów. W 

przypadku ustalenia powiększonego składu Rady zarządza się odrębne głosowanie na 

członka Rady Nieruchomości. Członkami zostają osoby, które uzyskały kolejno 

największą ilość głosów. 

7. Obsługę techniczną i organizacyjną zebrania wyborczego w nieruchomości wykonują 

administracje osiedlowe. 

8. Kadencja członków Rady Nieruchomości pokrywa się z kadencją Rady Nadzorczej. 

9. Mandat członka Rady Nieruchomości wygasa po upływie kadencji, na którą został 

wybrany. Utrata mandatu członka przed upływem kadencji następuje w przypadkach: 

a) odwołania członka przez zebranie danej nieruchomości zwykłą większością 

głosów w głosowaniu jawnym. Posiedzenie w sprawie odwołania członka Rady 

Nieruchomości zwołuje przewodniczący tej Rady (lub jego zastępca) na 

pisemny wniosek co najmniej 10 członków z danej nieruchomości, 

b) zrzeczenia się mandatu, 

c) ustania członkostwa w Spółdzielni, 
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d) wyprowadzenia się z nieruchomości. 
 

10. Na miejsce członka Rady Nieruchomości sprawującego funkcję przewodniczącego, 

zastępcy przewodniczącego oraz sekretarza, który utracił mandat, wchodzi do końca 

kadencji zamieszkujący w danej nieruchomości członek Spółdzielni, który w 

wyborach uzyskał kolejno najwyższą liczbę głosów na daną funkcję. W przypadku 

pozostałych członków, mandat uzyskuje członek, który uzyskał kolejno najwyższą 

liczbę głosów. Brak takiej możliwości powoduje konieczność wyboru członka Rady 

przez członków z danej nieruchomości na zebraniu zwołanym przez jednego 

z członków Rady Nieruchomości według zasad określonych w ust. 6. 

11. W przypadku nie powołania Rady Nieruchomości, kierownictwo administracji 

danego osiedla będzie, w miarę potrzeb, bezpośrednio zasięgało opinii członków z 

danej nieruchomości w istotnych sprawach dotyczących nieruchomości. 

12.  Rada Nieruchomości podejmuje uchwały zgodnie z przyznanym zakresem działania, 

Uchwały Rady Nieruchomości sprzeczne z ustawami lub statutem podlegają 

uchyleniu przez Radę Nadzorczą”. 

8. § 64 statutu Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej otrzymuje brzmienie: 

1. Do zakresu działania Rady Nieruchomości należy w szczególności: 

1) inicjowanie działań w celu podnoszenia estetyki i funkcjonalności danej 

nieruchomości, poprzez składanie propozycji do planów remontów i 

konserwacji bieżącej w danej nieruchomości, 

2) opiniowanie rocznych i wieloletnich planów remontowych nieruchomości oraz 

wysokości odpisów na fundusz remontowy nieruchomości w danym roku 

gospodarczym, 

3) rozpatrywanie i opiniowanie wniosków zgłaszanych przez mieszkańców 

nieruchomości oraz organy Spółdzielni w zakresie nieprzekraczającym 

czynności rozporządzających nieruchomością wspólną (tj. przepisów prawnych 

związanych z uprawnieniami właścicielskimi), 

4) propagowanie kultury współżycia społecznego, poszanowania wspólnego 

mienia oraz organizowanie rozjemstwa.  

2. Szczegółowy zakres działania, sposób i warunki podejmowania uchwał, tryb 

zwoływania posiedzeń organu określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą. 

9. § 160 statutu Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej otrzymuje brzmienie: 

„1. Wybory do Rad Nieruchomości odbywają się równolegle (w tym samym roku) 

do wyborów Rady Nadzorczej  

2. Pierwsze wybory do Rad Nieruchomości odbędą się w roku 2016, do czasu tych 

wyborów funkcjonują na dotychczasowych zasadach Prezydia Samorządów 

Nieruchomości wybrane w 2013 roku” 

10. W dziale 4-tym punkt 4.5 otrzymuje brzmienie: „Rady Nieruchomości”. 

11. Upoważnić Zarząd Spółdzielni do zgłoszenia zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym.  
 
Uchwała nr 13/2015 

Walne Zgromadzenie Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej działając na podstawie 

§ 29 pkt 6 Statutu uchwala, co następuje: 

1. Wyrazić zgodę na ustanowienie i sprzedaż odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 13 

o powierzchni użytkowej 35,40 m
2 

, usytuowanego na pierwszej kondygnacji budynku 
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przy ul. Garbary 28 w Bydgoszczy wraz z ustalonym w uchwale o przedmiocie odrębnej 

własności udziałem w nieruchomości wspólnej. 

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 kolejne przetargi ofertowe 

nieograniczone, w których cena wywoławcza drugiego przetargu może zostać przez 

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

a trzeciego 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.  
 

Uchwała nr 14/2015 

Walne Zgromadzenie Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej działając na podstawie 

§ 29 pkt 6 Statutu uchwala, co następuje: 

1. Wyrazić zgodę na ustanowienie i sprzedaż odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 11 

o powierzchni użytkowej 42,90 m
2 

, usytuowanego na trzeciej kondygnacji budynku przy 

ul. Bocianowo 41 w Bydgoszczy wraz z ustalonym w uchwale o przedmiocie odrębnej 

własności udziałem w nieruchomości wspólnej. 

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 kolejne przetargi ofertowe 

nieograniczone, w których cena wywoławcza drugiego przetargu może zostać przez 

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

a trzeciego 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.  
 

Uchwała nr 15/2015  

Walne Zgromadzenie Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej działając na podstawie  

§ 29 pkt 6 Statutu uchwala, co następuje: 

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

nr 7 o powierzchni użytkowej 30,60 m
2
, usytuowanego na pierwszej kondygnacji 

budynku przy ul. Bocianowo 45 w Bydgoszczy wraz z przynależnym pomieszczeniem 

stanowiącym w.c. na klatce schodowej o powierzchni 1,28 m
2
, oraz z ustalonym 

w uchwale o przedmiocie odrębnej własności udziałem w nieruchomości wspólnej. 

2. Upoważnić Zarząd Spółdzielni do zawarcia notarialnej umowy ustanowienia odrębnej 

własności i sprzedaży lokalu za cenę rynkową uzyskaną w przetargu ofertowym 
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nieograniczonym, gdzie cena wywoławcza ustalona będzie przez rzeczoznawcę 

majątkowego w sporządzonym operacie szacunkowym. 

3. W przypadku braku nabywców należy zorganizować kolejne przetargi ofertowe 

nieograniczone, w których cena wywoławcza drugiego przetargu może zostać przez 

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

a trzeciego 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.  

Uchwała nr 16/2015 

Walne Zgromadzenie Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej działając na podstawie  

§ 29 pkt 6 Statutu uchwala, co następuje : 

1. Wyrazić zgodę na ustanowienie i sprzedaż odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 7 

o powierzchni użytkowej 103,40 m
2
, usytuowanego na czwartej kondygnacji budynku 

przy ul. Cieszkowskiego 15 w Bydgoszczy wraz z ustalonym w uchwale o przedmiocie 

odrębnej własności udziałem w nieruchomości wspólnej. 

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 kolejne przetargi ofertowe 

nieograniczone, w których cena wywoławcza drugiego przetargu może zostać przez 

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

a trzeciego 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.  
 
Uchwała nr 17/2015 

Walne Zgromadzenie Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej działając na podstawie 

§ 29 pkt 6 Statutu oraz uchwały Walnego Zgromadzenia nr 34/10 z dnia 16, 18, 24, 28, 29, 

30 czerwca 2010 roku uchwala: 

1. Wyrazić zgodę na ustanowienie i sprzedaż odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 8 

przy ul. Cieszkowskiego 13 w Bydgoszczy usytuowanego na czwartej kondygnacji wraz 

z ustalonym w uchwale o przedmiocie odrębnej własności udziałem w nieruchomości 

wspólnej, na rzecz aktualnego posiadacza spółdzielczego własnościowego prawa 

do części przedmiotowego lokalu. 

2. Upoważnić Zarząd Spółdzielni do zawarcia notarialnej umowy ustanowienia i sprzedaży 

odrębnej własności lokalu za cenę ustaloną na zasadach określonych w uchwale 

nr 34/2010 Walnego Zgromadzenia Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z 

uwzględnieniem zgromadzonego wkładu budowlanego. Wszelkie koszty nabycia lokalu i 

założenia księgi wieczystej obciążają nabywców lokalu. 
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Uchwała nr 18/2015 

Walne Zgromadzenie Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej działając na podstawie 

§ 29 pkt 6 statutu Spółdzielni uchwala: 

1. Wyrazić zgodę na zbycie prawa własności części nieruchomości gruntowych  

 położonych przy ul. Koszarowej 6, ul. Wysokiej 7 w Bydgoszczy w zakresie 

 udziału przysługującego Spółdzielni - działki nr ew. 67/2, 68/2, 69/2, obręb 67, o łącznej 

powierzchni około 200,00 m
2
, zapisanych w księdze wieczystej KW BY1B/00008546/2. 

2. Upoważnić Zarząd Spółdzielni do przeprowadzenia niezbędnego podziału geodezyjnego 

w/w nieruchomości gruntowych oraz do zawarcia z Gminą Bydgoszcz notarialnej 

umowy zbycia prawa własności wydzielonych działek za cenę ustaloną w 

przeprowadzonych rokowaniach z przedstawicielami Gminy Bydgoszcz, gdzie podstawą 

rokowań będzie cena ustalona w operacie szacunkowym sporządzonym przez 

rzeczoznawcę majątkowego. 
 
Uchwała nr 19/2015 

Walne Zgromadzenie Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej działając na podstawie  

§ 29 pkt 6 Statutu Spółdzielni uchwala: 

1. Wyrazić zgodę na zbycie na rzecz Gminy Bydgoszczy prawa wieczystego użytkowania 

części nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Koszarowej 14 w Bydgoszczy, 

w zakresie udziału przysługującego Spółdzielni oznaczonych jako działki nr ew. 51/9 

oraz nr 51/11, w obrębie 67, zapisanych w księdze wieczystej KW nr BY1B/00135284/6, 

stanowiących chodnik (część dz. nr 51/9 około 20 m
2
) oraz drogę dojazdową (część dz. 

nr 51/11 około 0,6 m
2
) 

2. Upoważnić Zarząd Spółdzielni do przeprowadzeniu niezbędnego podziału geodezyjnego 

wymienionych nieruchomości gruntowych oraz do zawarcia z Gminą Bydgoszcz 

notarialnej umowy zbycia prawa wieczystego użytkowania wydzielonych działek za cenę 

ustaloną w przeprowadzonych rokowaniach z przedstawicielami Gminy Bydgoszcz, 

gdzie podstawą rokowań będzie cena ustalona w operacie szacunkowym sporządzonym 

przez rzeczoznawcę majątkowego. 

3. Jednocześnie uchyla się Uchwałę nr 20/2013 Walnego Zgromadzenia Bydgoskiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej z 4, 6, 10, 12, 17 i 19 czerwca 2013 r. 
 

Uchwała nr 20/2015 

Walne Zgromadzenie Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej działając w oparciu 

o § 29 pkt. 2 Statutu oraz uwzględniając § 3 ust. 6 Regulaminu tworzenia i wykorzystania 

funduszu remontowego w Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej uchwala: 

1. Utworzyć fundusz remontowy celowy na częściową refundację wymiany stolarki 

okiennej. 

2. Źródłem finansowania funduszu będzie część nadwyżki bilansowej – zgodnie z uchwałą 

Walnego Zgromadzenia.  

3. Szczegółowe zasady funkcjonowania w.w. funduszu określone są w Regulaminie 

tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego w Bydgoskiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej oraz Regulaminie obowiązków Spółdzielni i użytkowników w zakresie 

napraw wewnątrz lokali oraz finansowania i rozliczeń. 
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5. Skutki podjętych przez Walne Zgromadzenie niektórych uchwał 

 
1) o przyjęciu sprawozdań: Rady Nadzorczej (uchwała nr 1/2015), Zarządu  

        (uchwała nr 2/2015) i sprawozdania finansowego (uchwała nr 3/2015) 

 

Podjęcie tych uchwał przez Walne Zgromadzenie jest o tyle istotne, iż jest 

to formalne skwitowanie ustawowe dla statutowych organów Spółdzielni, czyli 

wyrażenie przez członków Spółdzielni akceptacji dla działalności tych organów.  

Stanowi również potwierdzenie zaufania i wiarygodności dla tych organów i 

dokumentów przez te organy przedstawionych na Walnym Zgromadzeniu. 

 Sprawozdania, a szczególnie sprawozdanie finansowe, które było zbadane 

przez niezależnego (wybranego w konkursie przeprowadzonym przez Radę 

Nadzorczą) biegłego rewidenta, który jednoznacznie ocenił je jako rzetelnie i 

jasno przedstawiające sytuację majątkową i finansową Spółdzielni, 

potwierdzając uzyskany wynik finansowy netto tj. nadwyżkę bilansową w 

kwocie 5 285 805,04 zł. (Wynik ten jest wyjątkowo korzystny, gdyż został 

osiągnięty przy bardzo znaczących wydatkach na remonty lokali użytkowych, 

które stanowią jedno z głównych źródeł przychodów stanowiących nadwyżkę 

bilansową). 

Pomimo tego pojawił się pojedynczy głos na Walnym Zgromadzeniu, iż 

Spółdzielnia jest zagrożona finansowo. Członkowie nie przyjęli tej oceny jako 

wiarygodnej. Ponieważ są jednak czynione próby rozpowszechniania tej 

całkowicie nieuzasadnionej oceny sytuacji finansowej Spółdzielni, szczególnie 

na Osiedlu Wzgórze Wolności, Zarząd informuje, iż osoby te czynią to z 

indywidualnych i niezbyt przyjaznych Spółdzielni  pobudek.  

Przypominamy, iż rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji o Spółdzielni, 

to naruszanie jej dobrego imienia, czy też jej organów i członków tych organów, 

a to czyni odpowiedzialność prawną, o czym przekonała się już osoba wobec 

której zapadł wcześniej prawomocny wyrok Sądu Okręgowego, który 

zobowiązał tę osobę do m.in. zaniechania rozpowszechniania nieprawdziwych 

danych i informacji, gdyż naruszało to dobra Spółdzielni. Wyrok ten z 

przeprosinami zamieściliśmy w poprzednim numerze Informatora.     

Z uwagi na nieprzestrzeganie tego wyroku przez tę osobę, Zarząd w imieniu 

własnym, a także Rady Nadzorczej przygotowuje wniesienie stosownego 

zażalenia do Sądu. 

W związku z powyższym zwracamy Państwu uwagę na próby prowadzenia przez 

niektóre osoby swoistej negatywnej kampanii przeciwko Spółdzielni.     
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2) o podziale nadwyżki bilansowej 

 

Miło nam zakomunikować, iż tegoroczne Walne Zgromadzenie (podobnie jak 

w poprzednich latach) podjęło uchwałę nr 4/2015 o podziale nadwyżki 

bilansowej wypracowanej w roku 2014 w najwyższej jak dotąd kwocie  

5 285 805,04 zł wg projektu Zarządu tj. z przeznaczeniem zarówno na 

dofinansowanie kosztów eksploatacji w kwocie 2 203 940,89 zł oraz na 

pokrycie zobowiązań z tytułu spłaty kosztów poniesionych na 

termorenowację oraz dofinansowanie funduszy remontowych nieruchomości 

– w łącznej wysokości 3 081 864,15 zł.  

Dzięki takiemu podziałowi zysku netto Spółdzielni możliwe stało się 

utrzymanie na kolejny okres stawki opłat tj. 0,49 zł/m
2
/m-c, na pokrycie 

kosztów zarządzania i administrowania, jako że pozyskane środki z 

nadwyżki bilansowej pokrywają w pełni wymagane przychody na poczet tych 

kosztów w br., które zostały zaplanowane w wysokości 0,77 zł/m
2
/m-c (taki 

koszt został przyjęty w Planie Gospodarczym na rok 2015). 

Oczywiście ta konkurencyjna nie tylko na rynku bydgoskim stawka opłat 

dotyczy członków Spółdzielni, gdyż dofinansowanie z nadwyżki bilansowej 

nie może dotyczyć 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. Z powyższego wynika, iż członek spółdzielni w stosunku 

do nie będącego członkiem, zyskuje w opłatach w pozycji zarządzanie i 

administrowanie 0,28 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. 

Drugim celem, na który przeznaczono nadwyżkę bilansową obok 

dofinansowania eksploatacji jest spłata ostatecznego zobowiązania z tytułu 

rozliczenia termorenowacji oraz zasilenie funduszy remontowych 

nieruchomości. 
Ponieważ kwota przypadająca na tegoroczną spłatę z tytułu rozliczenia 

termorenowacji została zaplanowana w wysokości około 550 tys. zł, toteż 

przeważająca część kwoty 3,081 mln zasili fundusze remontowe 

poszczególnych nieruchomości, poprawiając salda w wielu przypadkach dość 

istotnie. Ten zastrzyk finansowy ułatwi wielu nieruchomościom uzyskanie 

stanu zrównoważenia finansowego funduszu remontowego, którego 

regulaminowe osiągniecie przewidziane jest do końca okresu przejściowego 

tj. do końca 2018 rok. 
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3) o nadaniu patrona Spółdzielni w osobie Pana Teofila Gackowskiego 

Walne Zgromadzenie Spółdzielni 2015 podjęło również uchwałę  

nr 10/2015 o nadanie Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Patrona, którym 

został Teofil Gackowski. 

 W historii Spółdzielni, a szczególnie w jej kluczowych momentach, takich 

jak przejęcie zasobów z rąk niemieckich w latach 1919-1920, reaktywowanie 

działalności po II-giej wojnie światowej w 1945r., nie ma bardziej zasłużonej 

osoby, członka Spółdzielni, jak Pan Teofil Gackowski. Był aktywnym i 

zaangażowanym w powodzenie i rozwój Spółdzielni działaczem zarówno w 

latach międzywojennych (1919-1939), jak również po roku 1945 aż do końca 

swojego życia tj. do 1986 roku.    

Pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji społecznych w Zarządzie i Radzie 

Nadzorczej Spółdzielni. 

Szczegółowy życiorys można znaleźć na stronie internetowej Spółdzielni. 

 

4) o powołaniu Rad Nieruchomości  

 

Podjęcie przez tegoroczne Walne Zgromadzenie uchwały nr 12/2015 o 

powołaniu Rad Nieruchomości, stanowi niezwykle ważny dokument, który 

porządkuje ustrój samorządowy naszej Spółdzielni.  

W nowym układzie, Rady Nieruchomości zaczną funkcjonować  

równolegle z nową kadencją Rady Nadzorczej, czyli od lipca 2016 roku i będą 

reprezentować nieruchomość przed władzami Spółdzielni, będą też dysponować 

poszerzonymi kompetencjami. Szczegółowy zakres kompetencji w oparciu o 

przyjęte w uchwale nr 12/2015 Walnego Zgromadzenia główne zadania, będzie 

uchwalony w Regulaminie przez Radę Nadzorczą.  

Zakładamy, iż powołanie do życia Rad Nieruchomości stworzy szanse na 

poprawę współpracy nieruchomości z organami spółdzielni i przyspieszy 

wydawanie opinii odnośnie spraw związanych z daną nieruchomością. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

Rozdział II – Obchody Jubileuszu 125-lecia Spółdzielni  

 
1. Informacja o obchodach Jubileuszowych w Spółdzielni  

 

 Zarząd Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, iż Plan 

obchodów Jubileuszu 125-lecia Spółdzielni na dzień 30 czerwca jest 

zrealizowany w 100 %. 

 Jubileuszowe obchody zapoczątkowało 5 stycznia w Domu Kultury 

„Orion” otwarcie stałej ekspozycji fotograficznej poświęconej tradycji 

Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.  

Jednakże niezwykle ważnym wydarzeniem były spotkania z działaczami, 

będących członkami Prezydiów Samorządów Nieruchomości - w cyklu „Jak 

szybko mijają chwile”. Cztery spotkania zorganizowane zostały dla 

poszczególnych Osiedli, z tym wyjątkiem iż dla Osiedli Górzyskowo i 

Śródmieście – wspólnie, choć z zaznaczeniem ich odrębności i specyfiki. Była to 

niezwykła okazja by w miłej i sympatycznej atmosferze działaczom z tego 

podstawowego szczebla tj. samorządom nieruchomości, przekazać 

podziękowania, również w formie dyplomów. Podkreślona została ich znacząca 

rola w rozszerzonym w stosunku do innych spółdzielni mieszkaniowych - życiu 

samorządowym naszej Spółdzielni. Ponadto przedstawiona została perspektywa 

wzmocnienia roli samorządów nieruchomości, co znalazło swój wyraz m.in. w 

przyjętej przez Walne Zgromadzenie 2015 roku uchwale o Radach 

Nieruchomości.   

 Na podkreślenie zasługuje przygotowanie przez Zarząd zarówno 

prezentacji multimedialnych poszczególnych Osiedli, okolicznościowego 

wydania Kalendarza Bydgoskiego (z wkładką o historii i osiągnięciach 

Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej) oraz naściennego Kalendarza 

Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, który stanowił formę nagród w 

konkursach znajomości zasobów poszczególnych Osiedli. 

 Spotkania zostały ubarwione atrakcyjną oprawą muzyczną, w tym 

piosenkami z tekstami odnoszącymi się do Osiedli i Jubileuszu Spółdzielni. 

 Z myślą o dzieciach i młodzieży przygotowane zostały ciekawe dla nich 

imprezy - w dniu 1 czerwca z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka w Domu 

Kultury „Arka” i 3 czerwca w Domu Kultury „Orion” – pod tytułem „Najstarsza 

dla najmłodszych”. W rewanżu 10 czerwca w Domu Kultury „Arka” 

występowały dzieci z klubowych sekcji, prezentując swoje indywidualne i 

grupowe umiejętności.  

Impreza główna „Jubileusz 125-lecia Bydgoskiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej” to uroczystość przygotowana przez Zarząd i Radę Nadzorczą 

dla oficjalnych gości, w tym parlamentarzystów, władz miasta i regionu oraz 
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działaczy samorządowych Spółdzielni. Impreza odbyła się 11 czerwca w  sali 

„Fidelio” Opery Nova w Bydgoszczy, gdzie wręczone zostały medale i 

odznaczenia dla wyróżniających się działaczy samorządowych Spółdzielni i 

pracowników. 

Ważnym wydarzeniem dla Jubilatki było przyznanie Spółdzielni Medalu 

Prezydenta Bydgoszczy, który został przekazany przez Panią Annę 

Mackiewicz, Z-cę Prezydenta Miasta.   

Od 1.06.br. korespondencja wychodząca ze Spółdzielni opatrzona jest 

okolicznościowym stemplem, który podkreśla obchodzony Jubileusz. 

Ponadto w obiegu kolekcjonerskim pojawiły się okolicznościowe znaczki oraz 

karty pocztowe.     

W czerwcu odbyły się także otwarte festyny osiedlowe dla mieszkańców 

poszczególnych osiedli spółdzielczych. I tak, 14 czerwca „Muzyczne Błonie”, 

13-14 czerwca „Dni Szwederowa”, 21 czerwca – „Muzyczne Wzgórze”. 

Na festynach tych nie zabrakło akcentów jubileuszowych, w ramach których 

działacze pełniący funkcje w prezydiach spółdzielczych rad osiedli uhonorowani 

zostali okolicznościowymi medalami 125 - lecia Bydgoskiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej oraz albumami przedstawiającymi aktualną estetykę elewacji 

zasobów Spółdzielni. 

Obchody jubileuszowe to okazja, by spopularyzować zarówno bogatą 

historię Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ale także osiągnięcia, sukcesy i 

perspektywy Spółdzielni na rynku lokalnym i ogólnopolskim. Stąd też dość 

obszerne wywiady których  udzielił prezes Zarządu Spółdzielni w następujących 

czasopismach: 

1. „Nasze Szwederowo”– czasopismo osiedlowe. 

2. „Dziennik Bydgoszczy” – nr 1 czasopisma wydawanego przez 

Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy.   

3. „Express Bydgoski” – artykuł w wydaniu codziennym i w dodatku 

„Biznes”. 

4. „Tęcza Polska” – ogólnopolski miesięcznik Krajowej Rady 

Spółdzielczej. 

5. „Domy Spółdzielcze” – miesięcznik branżowy środowiska 

spółdzielczości mieszkaniowej. 

Zarząd dysponuje wydaniami w/w tytułów prasowych. Ponadto informujemy, iż 

spływają z kraju do Zarządu bardzo pochlebne opinie, które potwierdzają iż 

zasadna była prezentacja Spółdzielni w mediach.   
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Niecodziennym i zaskakującym wydarzeniem związanym z obchodami 

Jubileuszu 125-lecia Spółdzielni, było wystąpienie Pana posła Piotra Króla (PiS) 

z trybuny sejmowej w dniu 12.06.br. W ramach oświadczeń poselskich Pan poseł 

był uprzejmy przedstawić chlubną historię Spółdzielni, jej osiągnięcia oraz 

złożył jak najlepsze życzenia dla członków i władz Spółdzielni.  

Zarząd w imieniu członków i organów Spółdzielni podziękował Panu posłowi, 

zamieszczając podziękowania w Internecie, w gazecie „Express Bydgoski” oraz 

na festynie w dniu 21 czerwca na Wzgórzu Wolności, gdzie publicznie został 

jego gest rozpropagowany, a ponadto przekazany został medal 125-lecia 

Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i album Spółdzielni. 

 

 
   Medal 125-lecia Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 

 

Reasumując, I-sze półrocze 2015 r. to bardzo pozytywny i owocny okres 

obchodów jubileuszowych w Spółdzielni, o dużym znaczeniu informacyjno-

promocyjnym zarówno na rynku lokalnym jak i ogólnopolskim. 

Z reakcji zaskoczenia wielu osób, reprezentujących poważne instytucje 

publiczne, a nawet funkcjonujących w środowisku spółdzielczym, należy 

postawić wniosek, iż informacja w prasie o 125 – letniej Jubilatce  była 

uzasadniona, a przynajmniej wskazana. Dostarczyła bowiem nie tylko 

podstawowej wiedzy historycznej, ale przekazała także informacje o dobrej 

kondycji Jubilatki zarówno w aspekcie finansowo-ekonomicznym oraz 

organizacyjno-prawnym. Istotnym składnikiem tej informacji były osiągnięcia na 

polu zaspakajania potrzeb i oczekiwań mieszkańców.    
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2. Ostatnie spotkanie w ramach cyklu „Jak szybko mijają chwile” 

 

W dniu 16.04.2015 r. odbyło się kolejne jubileuszowe spotkanie dla 

działaczy Prezydiów Samorządów Nieruchomości (poprzednie spotkania 

prezentowaliśmy w poprzednim numerze Informatora – z kwietnia br.). Tym 

razem w Domu Kultury „Orion” gościli mieszkańcy i działacze samorządowi 

najstarszego i najmłodszego osiedla, czyli Śródmieścia i Górzyskowa. 

Przybyłych powitali: Prezes Zarządu Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 

Tadeusz Stańczak w towarzystwie przewodniczących spółdzielczych rad 

osiedlowych Anny Żelaśkiewicz i Waldemara Graczyka.  

 

 
              Spotkanie dla działaczy Osiedli Śródmieścia i Górzyskowa 

 

Podczas prezentacji multimedialnej zaproszeni mogli podziwiać piękną i 

zabytkową architekturę najstarszych budynków Spółdzielni, w tym secesyjne 

walory kamienic przy ul. Cieszkowskiego 13, 15 oraz najnowszy budynek 

Spółdzielni - blok przy ul. Czackiego 6a.  

Uczestnicy spotkania wzięli udział w konkursie wiedzy o w/w osiedlach, co 

sprawiło wszystkim dużo radości oraz pogłębiło wiedzę o Bydgoskiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej.  

Prezydia Rad Osiedlowych oraz Zarząd Spółdzielni uhonorowali  działaczy 

podziękowaniami i dyplomami za zaangażowanie i pracę dla mieszkańców 

Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.  

Oprawę muzyczną spotkania zapewnił występ zespołu „Mini Max”, 

wykonując znane przeboje z minionych lat. W niektórych utworach oryginalne 
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teksty zostały zastąpione okolicznościowymi, odnoszącymi się do specyfiki obu 

prezentowanych osiedli – tekstami, które przygotował Prezes Zarządu 

Spółdzielni. 

W miłej atmosferze zostały i na tym spotkaniu uczczone 125 urodziny 

Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 

 

3. Główna uroczystość Jubileuszowa w Operze Nova  

 

Na dzień 11 czerwca br. zaplanowano uroczystość obchodów Jubileuszu  

125-lecia Spółdzielni. 

 

 
Uroczystość Jubileuszu 125-lecia BSM w Operze Nova 

 

 Dla nadania jej niezbędnej rangi oraz ze względu na wymaganą wielkość 

(230 miejsc) wynajęta została sala „Fidelio” Opery Nova, do której Rada 

Nadzorcza i Zarząd, jako organizatorzy mogli zaprosić przede wszystkim 

działaczy z organów samorządowych naszej Spółdzielni, a także gości z 

zewnątrz czyli parlamentarzystów, przedstawicieli władz województwa, miasta 

Bydgoszczy, instytucji samorządowych, krajowego i miejscowego środowiska 

spółdzielczego i związkowego. Założenie okazało się trafne, gdyż tylko 

pojedyncze miejsca na Sali nie zostały zajęte. 

Impreza otrzymała należną oprawę muzyczną, jako że już na otwarcie 

uczestnicy spotkania mieli okazję wysłuchać, a nawet aktywnie włączyć się w 

prezentację piosenki o Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, gdyż tekst 

piosenki był prezentowany na ekranie. Ekran był wykorzystany także do 
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prezentacji całych zasobów Spółdzielni, wcześniej prezentacje multimedialne 

poszczególnych Osiedli Spółdzielni miały miejsce na spotkaniach w Domu 

Kultury „Orion” w ramach cyklu „Jak szybko mijają chwile”. 

       Rys historyczny Spółdzielni na tle dziejów naszego miasta przedstawił 

zebranym przewodniczący Rady Nadzorczej Bydgoskiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej - Janusz Pruski. Szczególną uwagę poświęcił Teofilowi 

Gackowskiemu, który zgodnie z tegoroczną uchwałą Walnego Zgromadzenia 

został patronem Spółdzielni, gdyż jego zasługi dla Spółdzielni są nieocenione. 

Współuczestniczył w przejmowaniu Spółdzielni po I-szej wojnie światowej, 

działał aktywnie w organach Spółdzielni w okresie międzywojennym (1919-

1939), reaktywował Spółdzielnię po II-giej i przez kilkadziesiąt lat dbał o jej 

pomyślność i rozwój.  

Podniosłym momentem było uhonorowanie Spółdzielni, działaczy i 

pracowników medalami i odznaczeniami. 

 Zastępca Prezydenta Bydgoszczy Pani Anna Mackiewicz na ręce Prezesa 

Zarządu i Przewodniczącego Rady Nadzorczej wręczyła Medal Prezydenta 

Miasta Bydgoszczy, będący szczególną formą uznania dla naszej Spółdzielni za 

współuczestniczenie w rozwoju Bydgoszczy. Medalem tym zostali również 

uhonorowani długoletni działacze Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 

Panowie: Zygmunt Narolewski i Józef Sobota. 

 

 
Przyznany medal Prezydenta Miasta Bydgoszczy dla Spółdzielni 
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Kilkunastu działaczy i pracowników Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 

zostało odznaczonych medalami: „Zasłużony działacz ruchu spółdzielczego” 

oraz „Zasłużony dla budownictwa”. 

Z kolei przedstawicielom zaproszonych instytucji i organizacji okolicznościowe 

Medale 125-lecia Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej wręczył Prezes 

Tadeusz Stańczak, który zaznaczył, że są one podziękowaniem za współpracę, 

przychylność i życzliwość dla Spółdzielni.  

Prezes Zarządu - Tadeusz Stańczak dokonał także podsumowania i oceny 

obecnego stanu Spółdzielni, który podkreślił iż na obecny sukces Spółdzielni 

pracowało wielu oddanych działaczy oraz pracowników. Zwrócił także uwagę, 

że jako spadkobiercy wielu pokoleń działaczy nie zmarnowaliśmy czasu i 

możemy być dumni z osiągnięć oraz  dynamicznego rozwoju naszej Spółdzielni 

szczególnie w ostatnich latach. 

Spotkaniu towarzyszyła orkiestra im. J. Straussa pod dyrekcją Marka Czekały, 

która wraz z występami solistów Marty Ustyniak i Pawła Krasulaka stworzyła 

szczególnie podniosły i uroczysty nastrój, stanowiąc godną tej uroczystości 

oprawę muzyczną.  

4. Festyny na naszych Osiedlach 

 

W ramach obchodów Jubileuszu 125-lecia Bydgoskiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej odbyły się imprezy plenerowe na osiedlach: Szwederowo, 

Błonie, Wzgórze Wolności. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odznaczeni działacze z Osiedla Szwederowo 
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Podczas każdej z imprez Prezes Zarządu Tadeusz Stańczak w towarzystwie 

Przewodniczących Rad Osiedlowych (Kazimierz Niedbalski-Szwederowo, 

Grażyna Kufel-Błonie, Roman Skrzeszewski-Wzgórze Wolności) pogratulował 

działaczom z osiedli oraz wręczył pamiątkowe medale 125-lecia BSM. 

W programie imprez nie zabrakło dobrej muzyki. 

Na Szwederowie Jubileusz Spółdzielni został wkomponowany w 

dwudniowy program tradycyjnego festynu „Dni Szwederowa”, jako 

kilkugodzinny blok spółdzielczy. Nie zabrakło atrakcyjnych i dobrze 

wykonanych utworów muzycznych, traktujących o Spółdzielni i jej Jubileuszu, 

dzięki artystycznym walorom zespołu „Mini Max”. 

Na Błoniu - porywający i barwny był występ zespołu cygańskiego, piękny 

był także koncert piosenek włoskich w wykonaniu Marko Boccino. Uznaniem 

jak zwykle, cieszyły się występy Krzysztofa Filasińskiego śpiewającego wielkie 

szlagiery operetkowe i rozrywkowe. Publiczność zachwyciła kapela Średzioki 

wykonując brawurowo „bawarskie kawałki”. Festyn zorganizowany został przez 

Bydgoską Spółdzielnię Mieszkaniową i Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju 

Osiedla Błonie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zespół cygański – festyn „Muzyczne Błonie” 

 

Na Wzgórzu Wolności - w pięknych mundurach i znakomitym programie 

zaprezentowała się Orkiestra Dęta z Koronowa prowadzona przez dr Mirosława 

Kordowskiego. Nie mogło zabraknąć również lubianej kapeli „Koronowiacy”. 

Wystąpiła również, na tle pary tanecznej, Beata Lewińska w programie „Tanga 

Świata” a w historię tańca wprowadzała Teresa Wądzińska. Jurek Paterski 
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pokazał wszystkim jak grać na akordeonie, wykonując paryskie walczyki. Zespół 

„Postman” wykonał wielkie przeboje grupy „The Beatles”. Widzów przyciągnął 

mecz politycy kontra dziennikarze zakończony remisem. Na wszystkich 

festynach wyróżniającym był występ zespołu „Mini Max”, który poza utworami 

specjalnie przygotowanymi na Jubileusz 125-lecia BSM, zaprezentował 

niezwykle szeroki repertuar piosenek krajowych i zagranicznych. 

Były również dodatkowe atrakcje: dmuchane zamki i zjeżdżalnie, kule wodne, 

pokazy psów, znakowanie rowerów, stoiska promocyjne i gastronomiczne.  

Duży wysiłek organizacyjny w przygotowaniach festynów, a także w 

sprawny ich przebieg włożyli na poszczególnych Osiedlach członkowie 

Prezydiów Spółdzielczych Rad Osiedli, a w szczególności ich przewodniczący. 

Można powiedzieć, że było to piękne i barwne Święto Spółdzielni, w 

którym uczestniczyło wielu mieszkańców. Obecni na festynach, mogli poczuć 

dumę z faktu, iż Spółdzielnia ma tak bogatą historię oraz bieżące, zadawalające 

osiągnięcia, w tym należycie zorganizowane otwarte koncerty i uroczystości. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        Uczestnicy festynu na Wzgórzu Wolności 

 

Rozdział III – Tematy dla Spółdzielców – zawsze ważne i aktualne 

 
1. Warunki otrzymania dodatku mieszkaniowego 

 

Od 1 stycznia 2002 r. obowiązuje ustawa z 21 czerwca 2001 r. o dodatkach 

mieszkaniowych (Dz.U. nr 71 poz. 734). Zgodnie z postanowieniami tej ustawy 
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o dodatek mieszkaniowy mogą ubiegać się osoby, które spełniają niżej 

wymienione kryteria: 

1. Są najemcami, podnajemcami, członkami Spółdzielni ze spółdzielczymi 

własnościowymi lub lokatorskim prawem do lokalu, właścicielami mieszkań 

lub domów jednorodzinnych oraz także osoby zajmujące mieszkania bez tytułu 

prawnego, ale tylko te, które czekają na przysługujący im zamienny lokal 

socjalny. 

2. Próg dochodowy uprawniający do otrzymania dodatku mieszkaniowego to 

średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie 

przekraczający 175% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym 

oraz 125% tej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym.  

W tej chwili najniższa emerytura wynosi 880,45 zł. 

3. Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego w przeliczeniu na 

liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekroczyć: 

 35 m² - dla 1 osoby 

 40 m² - dla 2 osób 

 45 m² - dla 3 osób 

 55 m² - dla 4 osób  

 65 m² - dla 5 osób 

 70 m² - dla 6 osób 

a w razie zamieszkiwania w lokalu większej liczby osób – dla każdej kolejnej 

osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m². Dodatek 

mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie 

przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż 30% albo 50% pod 

warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego 

lokalu nie przekracza 60%.  

Informujemy ponadto, że o dodatek mieszkaniowy może ubiegać się 

osoba zalegająca z opłatami za użytkowanie mieszkania, zadłużenie to nie 

może jednak wzrastać w przypadku otrzymania dodatku. Obowiązkowo należy 

wówczas wnosić opłaty bieżące w pełnej wysokości. 

 

2. Komunikat 

 

Zarząd Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zwraca się z apelem do 

wszystkich posiadaczy psów, o bezwzględne stosowanie się do wymogów 

prawnych, które obowiązują przy wyprowadzaniu psów z lokali mieszkalnych 

(Regulamin dla mieszkańców Bydgoszczy – uchwalony przez Radę Miasta). 

Przypominamy, że wychodzenie z mieszkań z psami związane jest z 

obowiązkiem stosowania smyczy, a nawet kagańca. Nie stosowanie się do tych 

wymogów rodzi poważne zagrożenia dla zdrowia osób trzecich i naraża 
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właścicieli czworonogów na odpowiedzialność prawną za wykroczenia w tym 

zakresie. Ponadto stwarza też ryzyko odpowiedzialności cywilnej za poczynione 

przez psa szkody wobec osób, które odniosły jakiekolwiek obrażenia. 

 Zarząd pozwala sobie na przypomnienie tych zdawałoby się oczywistych 

obowiązków jakie spoczywają na właścicielach psów, czyniąc to w związku z 

niezwykle przykrym zdarzeniem, jakie miało miejsce w ostatnim czasie w 

Spółdzielni, którego dramatyzm polega na tym, że pies pokaleczył twarz 

etatowej sprzątaczki, wykonującej prace porządkowe na klatce schodowej. 

W tym miejscu należy stwierdzić, iż taki wypadek nie miał prawa się zdarzyć, 

gdyby właściciel psa zachował niezbędne warunki bezpieczeństwa, czyli poza 

smyczą - pies miałby założony kaganiec. 

Przestrzegamy przed przyjmowaniem takiej nagannej postawy, 

polegającej na przeświadczeniu, iż konkretny piesek nikomu krzywdy nie 

uczyni, więc nie trzeba stosować zabezpieczeń, albowiem zaistniałe wypadki 

nawet w naszej spółdzielczej rzeczywistości przeczą temu, a zagrożenie ze 

strony tych zwierząt pozostaje realne! 

 

Rozdział IV – Ważne pytanie, krótka odpowiedź 

 
1. Czy w dalszym ciągu spółdzielnia refunduje część kosztów za wymianę 

okien? 

Tak. Nasza spółdzielnia w dalszym ciągu refunduje część kosztów wymiany 

okien, zgodnie z warunkami regulaminowymi. Refundacja będzie możliwa w 

najbliższych latach, gdyż Walne Zgromadzenie w br. uchwaliło uchwałę 

powołującą celowy fundusz remontowy, z którego środki będą wykorzystywane 

na te dofinansowania.     

2. Czy w dalszym ciągu można składać wnioski o przeniesienie 

własności mieszkania? 

Oczywiście, osoby, które do tej pory nie  złożyły wniosków, a są zainteresowane 

przeniesieniem własności mieszkania mogą je składać w administracjach 

osiedlowych lub w Zarządzie Spółdzielni. 

3. Kupiłem lokal mieszkalny. Czy powinienem  zgłosić się do Spółdzielni? 

Tak, gdyż należy podjąć decyzję o ewentualnym przyjęciu członkostwa, ustalić 

wysokość wnoszonych opłat na pokrycie kosztów dostawy mediów i podać 

informacje o formach kontaktu ze Spółdzielnią. 

4. Jaka jest procedura wymiany grzejnika? 

Wymiana grzejnika wymaga zgłoszenia do Spółdzielni i uzyskania  warunków 

technicznych wymiany: 

Warunki zawierają: 

- moc grzejnika, 
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- parametry  regulacyjne na zaworze, 

- uzgodnienie terminu demontażu i montażu podzielnika  

(dot. mieszkań z podzielnikami), 

- uzgodnienie terminu i opłaty za spuszczenie wody z instalacji przez 

KPEC. 

      Prace te powinny zostać wykonane poza sezonem grzewczym. 

5. W ramach remontu mieszkania zamierzam  wyburzyć ścianę, czy mam 

obowiązek zgłosić to do Spółdzielni? 

Tak, należy podać jaką ścianę chce Pan wyburzyć, czy też przestawić w inne 

miejsce. Uzyska Pan informację i warunki jakie należy spełnić w zależności od 

tego czy jest to ściana działowa, czy konstrukcyjna.  

 

Rozdział V - Adresy i telefony 
 

 

1. Administracje:  

Adres Telefon e-mail

Błonie ul. 16 Pułku Uł. Wlkp. 1

85-319 Bydgoszcz

Śródmieście ul. Grunwaldzka 14A

85-236 Bydgoszcz

Szwederowo ul. Konopnickiej 27

85-124 Bydgoszcz

Wzg. Wolności ul. Wojska Polskiego 10

85-171 Bydgoszcz

Górzyskowo ul. Inowrocławska 1

85-153 Bydgoszcz

52 379 12 71

52 322 05 07

52 340 53 63

52 371 13 14

52 373 71 47

bsm1@pro.onet.pl

bsm2@pro.onet.pl

bsm3@pro.onet.pl

bsm4@pro.onet.pl

bsm5@pro.onet.pl

 

2. Zarząd ul. Grunwaldzka 12; 85-236 Bydgoszcz: 

 

Nasza witryna internetowa:    www.bsm.bydgoszcz.pl 

e-mail:          bsmzarzad@pro.onet.pl 

 

1) Telefon nr 52/322-38-46 - centrala, gdzie można uzyskać połączenia 

wybierając numery wewnętrzne w systemie tonowym  

2) numery wewnętrzne przypisane do poszczególnych komórek 

organizacyjnych: 
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a) wew. 1 – Administracje Osiedli - po ponownym wybraniu numeru 

wewnętrznego można uzyskać połączenie z poszczególnymi 

Administracjami: 

 Błonie     – wew. 1 

 Śródmieście   – wew. 2 

 Szwederowo    – wew. 3 

 Wzgórze Wolności – wew. 4 

 Górzyskowo    – wew. 5 

 

b)  wew. 2 - dział opłat i windykacji (wysokość i rozliczenia opłat 

miesięcznych oraz za dostarczone media, zadłużenia za użytkowanie 

lokali) 

c) wew. 3 - dział obsługi mieszkańców (sprawy członkowskie, sprzedaż i 

zamiana lokali, zaświadczenia)     

d) wew. 4 - lokale użytkowe 

e) wew. 5 - kasa 

f) wew. 6 - kadry 

g) wew. 7 - przetargi, grunty, inwestycje, przenoszenie własności 

h) wew. 8 - sekretariat  

    

3. Pogotowie techniczne BSM 
W godzinach pracy Spółdzielni wszystkie awarie należy zgłaszać do 

właściwej dla danego miejsca Administracji Osiedla Bydgoskiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej. Poza godzinami pracy Spółdzielni w tym soboty, niedziele i 

święta awarie należy zgłaszać pod nw. numery telefonów: 

 

a) 696-002-925 lub 52 / 373-53-82 – w przypadku awarii wody, gazu, 

kanalizacji i centralnego ogrzewania oraz inne zdarzenia losowe 

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

c) 52 / 304-79-93 –w przypadku awarii dźwigu na Osiedlu Śródmieście - 

firma „Elwind” - całodobowo 

d) 52 / 371-37-84 – w przypadku awarii dźwigu na pozostałych osiedlach –  

firma „Pobud” – całodobowo 
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4.  Domy Kultury Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej: 

 

Adres Telefon e-mail

ORION ul. 16 Pułku Uł. Wlkp. 1

85-319 Bydgoszcz

ARKA ul. Konopnickiej 24a

85-124 Bydgoszcz

52 348 72 01

52 348 72 02

orion@bsm.bydgoszcz.pl

arka@bsm.bydgoszcz.pl

 
 

 

Godziny pracy Spółdzielni:            

       Kasa 
pn.śr.czw. -  7.00 do 15.00   7.20 do 14.00 

wtorek -  7.00 do 16.00   7.20 do 15.30 

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 Członka Rady Nadzorczej w każdy drugi wtorek miesiąca od godz. 

15.00-16.00. 
 

Zarząd 

Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
 


