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Rozdział I 

Informacje  z  bieżącej działalności 

Spółdzielni 

 
1. Wyniki działalności Spółdzielni za III kwartały  

2008 roku  

Informujemy Państwa, iż wyniki finansowe Spółdzielni za  

III kwartały 2008 roku są równie dobre jak te za pierwsze półrocze br., 

co potwierdziła w swojej uchwale nr 165/2008 z 26.11.2008 r. Rada 

Nadzorcza. 

 Podobnie jak poprzednio saldo ogólne z działalności finansowej 

Spółdzielni za III kwartały 2008 r. osiągnęło tym razem wartość około  

3 mln. zł.  

Na wynik ten zasadniczy wpływ miały utrzymane na poziomie 

założonym w planie gospodarczym na rok bieżący, koszty 

administrowania i konserwacji, w tym szczególnie koszty zarządu 

ogólnego a w nich między innymi wydatki na płace w Spółdzielni. 

Wskaźnik wykonania tej pozycji kosztów na dzień 30 września br. 

wyniósł 72,1 %.  

Biorąc pod uwagę zaawansowanie czasowe w całym roku 

gospodarczym, a także rozkład poszczególnych kosztów w czasie, 

wyniki innych pozycji kosztów wynikających ze statutowej działalności 

Spółdzielni, nie budzą wątpliwości Rady Nadzorczej. 

Wyniki te zostały osiągnięte poprzez stałe i systematyczne 

wysiłki w zakresie kontroli wysokości ponoszonych kosztów  

i utrzymania ich na poziomie zbliżonym do wartości założonych  

w planie gospodarczym. Skutkiem tego w Spółdzielni płynność 

finansowa jest zadawalająca i zapewnia terminowe realizowanie 

wszystkich zobowiązań finansowych. Na tę korzystną sytuację wpływ 

ma także prowadzona windykacja należności. Zadłużenie  

z tytułu opłat za użytkowanie lokali mieszkalnych w tym okresie roku 

zwykle osiąga najmniejsze wartości, co potwierdza wskaźnik zadłużenia 

jednostkowego - 3,35 zł/m2 i kwota łączna zadłużenia – 2.337,97 tys. zł. 

W tym miejscu Zarząd Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej chciałby 
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podziękować wszystkim tym Spółdzielcom, którzy obok etatowych 

pracowników Spółdzielni, angażują się w proces windykacji. Dotyczy to 

działaczy Samorządów Nieruchomości, Spółdzielczych Rad Osiedli  

i członków Rady Nadzorczej.   

 Dobre wyniki ekonomiczne pozwalają realizować planowane 

zadania statutowe, w tym prace remontowe. W dobrym tempie 

wymieniane są wodomierze i tylko w niewielu budynkach wymiany 

wodomierzy trzeba będzie dokonać po pierwszym stycznia 2009 r.. 

Systematycznie Spółdzielnia wykupuje prawo własności gruntów 

(szczegóły w osobnym tekście).  

Oczywiście zgodnie z założeniami zawartymi w planie 

gospodarczym i uchwałami Zebrania Przedstawicieli Członków, 

jesteśmy zobligowani do korzystania z kredytów preferencyjnych na 

ocieplenia. W roku bieżącym do końca września zaciągnęliśmy ich  

na kwotę ponad 5 mln zł. Pozwala to na planowe realizacje przyjętych 

na osiedlach zakresów ociepleń. Jest to ważne biorąc pod uwagę, iż 

ocieplenia stanowią dla Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej  cały 

czas priorytet w zadaniach remontowych. 

 

2. Plan gospodarczy Bydgoskiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej na rok 2009 
 

Plan gospodarczy Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na rok 

2009 został skonstruowany na bazie wyników działalności Spółdzielni 

osiąganych w roku bieżącym, a także w oparciu o przewidywane 

zdarzenia gospodarcze i organizacyjne roku przyszłego.  

Nie bez znaczenia przy jego opracowaniu jest fakt, jak wygląda 

obecnie otoczenie Spółdzielni, a szczególnie skutki decyzji, które 

zostały podjęte poza i niezależnie od BSM. Mamy na uwadze znaczące 

podwyżki cen jednostkowych za wodę i odbiór ścieków, które wskutek 

uchwały Rady Miasta Bydgoszczy z 26 listopada 2008r., wzrosły  

łącznie o 0,97 zł/m3. 

 Równie dotkliwą jest kolejna podwyżka cen za odbiór śmieci 

komunalnych, gdyż wskutek wzrostu „opłaty marszałkowskiej”  

o 33,3%, ceny jednostkowe wzrastają od 1 lutego o około 13%. 
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Przekładając to na stawki w poszczególnych osiedlach, gdzie należy 

uwzględnić nasze zachowania w zakresie segregacji śmieci  

i wywozu śmieci nietypowych, wzrost stawek będzie zróżnicowany. 

 W tej sytuacji Zarząd przedłożył Radzie Nadzorczej projekt 

Planu Gospodarczego na 2009 rok, w którym założono przyrost kosztów 

w pozycjach zależnych od Spółdzielni tylko w takim zakresie, aby nie 

destabilizować stanu pewnej równowagi między potrzebami Spółdzielni, 

a możliwościami finansowymi członków. Rada Nadzorcza zatwierdziła 

ten Plan uchwałą nr 188 z dnia 10.12.2008r.. 

 W zakresie eksploatacji lokali mieszkalnych Plan zakłada 

pokrycie wzrostu kosztów z trzech źródeł.  

Pierwsze z nich to dodatkowe wpływy Spółdzielni z tytułu obsługi 

inwestycyjnej związanej z budową bloku mieszkalnego przy  

ul. Brzozowej (ok. 200 tys. zł), które pokryją częściowo przyrost 

kosztów administrowania.  

Drugie źródło pokrycia wzrostu kosztów administrowania to przyrost 

wpływów z tytułu podwyżki opłat w pozycji administrowanie (0,07 

zł/m2 – od 01 lutego 2009r.). Podwyżka ta stała się koniecznością  

w sytuacji, w której należało zdecydowanie zmniejszyć dofinansowanie  

tych kosztów z nadwyżki bilansowej, mając na uwadze zachowanie przy 

podziale tej nadwyżki priorytetu co do głównego jej przeznaczenia. 

Największa bowiem wartościowo część tej nadwyżki będzie mogła być 

nadal przeznaczona na zwiększenie funduszu remontowego w kwocie 

zbliżonej do poprzedniej tj. ok. 2 900 tys. zł.  

Powyższe założenia przyjęto uwzględniając, iż od roku 2008  

z nadwyżki bilansowej finansowana jest także działalność społeczno – 

oświatowo - kulturalna. Stąd przy założonej planowej wartości netto 

nadwyżki - zbliżonej kwotowo do nadwyżki bilansowej wypracowanej 

w roku 2008, konieczna była decyzja o zmniejszeniu dofinansowania 

kosztów administrowania o kwotę planowanych kosztów działalności 

społeczno – oświatowo –  kulturalnej.  

Trzecie źródło finansowania wzrostu kosztów eksploatacji dotyczy 

kosztów konserwacji, które wzrosły już w roku bieżącym  

i niestety wyraźnie powiększą się w roku 2009. Wynika to  

z konieczności finansowania nowych zadań, jak wszelkie przeglądy 

techniczne. Na rok 2009 przypadają niestety zadania najbardziej 
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kosztowne, bo 5-cioletnie kompleksowe przeglądy oceny stanu 

technicznego obiektów budowlanych w całych zasobach Bydgoskiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej.  

W Planie przyjęto, iż źródło to stanowi część odpisu na fundusz 

remontowy, gdyż dotychczas koszty przeglądów obciążały wydatki 

funduszu remontowego. Zaplanowano ponowne przesunięcie środków 

finansowych (pierwsze dokonano od września br.), tak aby to samo 

zadanie finansowane poprzednio z funduszu remontowego mogło być 

obecnie pokryte w ramach konserwacji. Z tego względu Zarząd podjął 

decyzje o redukcji odpisów na remonty o 0,10 zł/m2/mc, co poskutkuje 

automatycznie zwiększeniem o tę samą kwotę środków na konserwację.  

Zmiana ta pozwoli w roku 2009 sfinansować realizację wynikających z 

ustawy Prawo Budowlane obowiązkowych przeglądów technicznych 

oraz usuwanie bieżących awarii. 

 W Planie na rok 2009  ocieplenia budynków mieszkalnych 

pozostają nadal priorytetowym zadaniem gospodarczym w Bydgoskiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej. Przyjęto rozwiązanie, aby opłaty wnoszone 

obecnie w pozycji spłata pożyczki/kredytu w wysokości 0,16 zł/m2/mc – 

włączyć do środków przeznaczonych na prace termorenowacyjne. 

 W ten sposób opłaty w łącznej wysokości 1,04 zł/m2/m-c 

przewidziane zostaną na ocieplenia w roku 2009 oraz obsługę 

zadłużenia kredytowego. W dalszym ciągu Spółdzielnia w celu 

zrealizowania zaplanowanego zakresu robót czyli objęcia ociepleniem 

wszystkich budynków przewidzianych na osiedlach na rok 2009, jest 

zobowiązana korzystać z kredytów. Nadal przewidujemy zaciągać 

kredyty preferencyjne.    

 Powyższe założenia przynoszą skutek obniżenia opłat na 

funduszu remontowym, nie licząc zwiększonych do 1,65 zł za 1 szt. 

opłat za nowe wodomierze, które to wpłaty będą zasilać stan funduszu 

zasobowego, skąd zaczerpnięto środki na ich montaż. 

 Fundusz płac na rok 2009 zwiększa się o 6 % w stosunku do 

planowanego na rok 2008, co przy jednoczesnych działaniach Zarządu 

racjonalizujących zatrudnienie (na rok 2009 planuje się redukcję etatów 

z 227,5 na 222,5), pozwoli wygospodarować środki na podwyżki  

w niezbędnej dla określonych grup pracowników wysokości. Dotyczy to 

zarówno grupy sprzątaczek, dla których trzeba przewidzieć podwyżkę  
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o około 9% z uwagi na podniesienie przez ministerstwo pracy 

najniższego wynagrodzenia do kwoty 1276 zł/m-c, a także dla 

specjalistów z uprawnieniami budowlanymi. Tych ostatnich 

Spółdzielnia w najbliższym czasie musi zatrudnić w liczbie 

przynajmniej kilku, gdyż obecnie zatrudnieni przechodzą na emerytury. 

W związku z tym, że koszty sprzątania rosną, konieczna jest podwyżka 

opłat z 4,80 zł/ jedn. rozl. na 5,29zł/ jedn. rozl., którą planujemy 

wprowadzić od 1 lutego przyszłego roku.    

Plan na rok 2009 zakłada wzrost opłat za dźwigi od 1 lutego 

2009r. o 1,31 zł/ osobę, co stanowi podwyżkę o 15%. Podwyżka ta 

łącznie ze zmniejszeniem obciążenia dźwigów za energię elektryczną 

(zmiana z 30% na 20%) pozwala uzyskać przyrost odpisu remontowego 

o 17%, co jest skutkiem pożądanym w kontekście dalszych koniecznych 

remontów, w tym wymiany układów sterowania. 

 Wydatki na remonty na lokale użytkowe przewiduje się na 

poziomie roku 2008. Jest to znacząca kwota, która pozwala 

systematycznie modernizować i podnosić standard techniczno-

estetyczny naszych lokali. 

Plan zakłada zbliżone do roku 2008 wydatki na działalność 

społeczno – oświatowo - kulturalną, acz uwzględniające wyższe koszty 

utrzymania domów kultury i wynagrodzenia. 

Wśród zakupów inwestycyjnych najważniejszy jest zakup nowego 

zintegrowanego systemu informatycznego, niezbędnego do dalszego 

prawidłowego funkcjonowania Spółdzielni, szczególnie w obszarze 

rozliczeń i opłat.  

Z powyższego wynika, że założone w Planie wskaźniki  

i konkretne wartości są pewnym kompromisem, który wynika  

z potrzeby zapewnienia stabilizacji finansowej członków i samej 

Spółdzielni. 
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3. Informacja o zakupach prawa własności gruntów 
 

Zarząd informuje Państwa, iż dla wszystkich nieruchomości,  

w których Spółdzielnia dysponuje tytułem prawnym do gruntów  

w formie prawa wieczystego użytkowania, zostały złożone do 

właściciela terenu Gminy Bydgoszcz, wnioski o zakup prawa własności. 

Największa liczba tych wniosków została złożona jesienią 2007 roku, 

kiedy zaczęła obowiązywać w Spółdzielni Uchwała Zebrania 

Przedstawicieli Członków nr 02/2007 z 29 listopada 2007r., określająca 

zupełnie odmienne zasady wykupu gruntów w Bydgoskiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej w odniesieniu do zasad wyznaczonych poprzednimi 

uchwałami Zebrania Przedstawicieli Członków. W Spółdzielni 

pozostało tylko kilka nieruchomości, w których  nie ma uregulowanego 

tytułu prawnego do gruntów i tytuł ten najczęściej trzeba zakupić od 

prywatnych właścicieli. Zarząd podjął i prowadzi w tym kierunku 

określone czynności. 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wielu członków 

Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przedstawiamy niżej w tabelach 

wykaz nieruchomości, dla których Spółdzielnia wykupiła prawo 

własności gruntów. Pragniemy podkreślić, iż jesteśmy w tym zakresie 

prawie całkowicie uzależnieni od skuteczności pracy urzędników z 

Urzędu Miasta Bydgoszczy i terminy oraz okres oczekiwania na 

realizację wniosków nie zależy od Spółdzielni. Wyrażamy jednak 

nadzieję, iż w pierwszych miesiącach 2009 roku uda się zakończyć to 

zadanie w formie zawartych aktów notarialnych z gminą.   
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NABYCIE OD GMINY BYDGOSZCZ PRAWA WŁASNOŚCI 

NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH 

BĘDĄCYCH W WIECZYSTYM UŻYTKOWANIU SPÓŁDZIELNI 

  
ADMINISTRACJA OSIEDLA BŁONIE

rok nabycia nr nieruchomości adres budynku

2004

029 Koszarowa 6

Wysoka 7

2005

002 R. Dmowskiego 2

003 R. Dmowskiego 3

004 R. Dmowskiego 6

R. Dmowskiego 8

005 R. Dmowskiego 9

006 I. Gałczyńskiego 12

I. Gałczyńskiego 14

008 I. Gałczyńskiego 19

I. Gałczyńskiego 21

009 Gnieźnieńska 3

014 Morcinka 8

015 Okrzei 2

016 Okrzei 4

018 16 Pułku Uł. Wielkopolskich 2

022 Waryńskiego 2

Waryńskiego 4

025 Waryńskiego 16

026 Waryńskiego 24

027 Waryńskiego 51

033 Wysoka 27  
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142 Waryńskiego 22

Waryńskiego 26

2006 001 Abrahama 9

010 Kasprzaka 2

012 Kasprzaka 10

017 Okrzei 5

023 Waryńskiego 6

Waryńskiego 8

2007 030 Koszarowa 10

Wysoka 23

2008 007 I. Gałczyńskiego 16

I. Gałczyńskiego 18

013 Korczaka 2

Korczaka 4

Korczaka 6

019 Stawowa 49

Stawawa 51

020 Szubińska 24

024 Waryńskiego 10

Waryńskiego 12

Waryńskiego 14

031 Koszarowa 20

Stawowa 15A

Stawowa 21

032 Koszarowa 24A

Koszarowa 26

Koszarowa 26A

Stawowa 29A

ADMINISTRACJA OSIEDLA ŚRÓDMIEŚCIE

rok nabycia nr nieruchomości adres budynku

2004 053 Grunwaldzka 12A

Grunwaldzka 12B

2005 047 Bocianowo 20

054 Grunwaldzka 44 - 46

057 Pomorska 80 - 86

059 Jackowskiego 10

2006 048 Bocianowo 20A

Bocianowo 26

Racławicka 9

050 Chłodna 20

136 Grunwaldzka 10A  
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2008 056 Norweska 8

058 Sroma 5

Stroma 7

060 Śląska 18

Śląska 20

Łokietka 33

ADMINISTRACJA OSIEDLA SZWEDEROWO

rok nabycia nr nieruchomości adres budynku

2005 072 Chołoniewskiego 30

2006 062 Brodzińskiego 5

070 Brzozowa 39

076 M. Konopnickiej 29

084 Nowodworska 35

2007 074 M. Konopnickiej 5

134 Nowodworska 33

2008 061 Brodzińskiego 1

063 Brodzińskiego 10

B.Zaleskiego 7

065 Brzozowa 21

066 Brzozowa 23

067 Brzozowa 29

068 Brzozowa 33

073 Chołoniewskiego 32

075 M. Konopnickiej 22

M. Konopnickiej 24

080 Lwowska 1A

082 Nowodworska 23

087 Ugory 27A

Ugory 27B

Ugory 27C

Ugory 27D

Ugory 27E

Ugory 27F

Ugory 27G

132 M. Konopnickiej 36

133 G. Zapolskiej 10

140 Brzozowa 37

ADMINISTRACJA OSIEDLA WZGÓRZE WOLNOŚCI

rok nabycia nr nieruchomości adres budynku

2005 108 Beskidzka 8

2006 137 Wojska Polskiego 5  
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2008 090 Beskidzka 1

Beskidzka 2

Tucholska 13

091 Beskidzka 12

Karpacka 56

Ujejskiego 29

ADMINISTRACJA OSIEDLA GÓRZYSKOWO

rok nabycia nr nieruchomości adres budynku

2005 128 Kossaka 35

129 Gersona 1

Gersona 3

Gersona 5

135 Kossaka 49

2008 119 Halicka 22

131 Gackowskiego 1  
 

NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWE W PRZYGOTOWANIU DO 

NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI GRUNTU OD GMINY 

BYDGOSZCZ 

ADMINISTRACJA OSIEDLA BŁONIE

028 Waryńskiego 3 - 49

ADMINISTRACJA OSIEDLA SZWEDEROWO

064 Brzozowa 4

Brzozowa 8

M. Konopnickiej 3

069 Brzozowa 38

071 Chołoniewskiego 2

141 G. Zapolskiej 14

079 M. Konopnickiej 61

085 Podhalańska 7

077 M. Konopnickiej 35

ADMINISTRACJA OSIEDLA GÓRZYSKOWO

130 Czackiego 6

138 Czackiego 45

120 Inowrocławska 22  
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122 Halicka 30

Inowrocławska 18

ADMINISTRACJA OSIEDLA WZGÓRZE WOLNIŚCI

089 Bałkańska 4

Bałkańska 6

Czeska 11

101 Słowiańska 23

104 Tucholska 9

Tucholska 11

105 Tucholska 15

Ujejskiego 11  
 

4. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego – a statut 

Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 

Przypominamy Państwu, iż Zebranie Przedstawicieli Członków 

na posiedzeniu w dniu 29 maja br. podjęło uchwałę nr 23/2008  

o przerwaniu obrad i ich dokończeniu w 40 dni po wydaniu przez 

Trybunał Konstytucyjny orzeczenia o zgodności zaskarżonych 

przepisów znowelizowanej 14 czerwca 2007 roku ustawy  

o spółdzielniach mieszkaniowych z Konstytucją RP. 

Przerwa została podyktowana głównie oczekiwaniem Spółdzielców na 

uporządkowanie stanu prawnego w spółdzielczości mieszkaniowej przez 

uprawnione do tego organy władzy. 

 Co prawda na dzień 17 grudnia zostało wyznaczone posiedzenie 

Trybunału Konstytucyjnego, jednakże publicznie ogłoszono, iż 

Trybunał wyda orzeczenie tylko w zakresie przepisów zawartych w art. 

12 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Wniosek o interpretację 

tych przepisów zgłosił do Trybunału Sąd Rejonowy w Łodzi.  

W związku z tym planowanym orzeczeniem Zarząd Bydgoskiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej, kiedy tylko powziął o tym wiadomość,  

natychmiast podjął intensywne działania, aby przed tym terminem 

wszyscy członkowie Spółdzielni, posiadający spółdzielcze lokatorskie 

prawo do lokalu, którzy złożyli wnioski o przeniesienie własności 
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lokalu, mogli je zrealizować w formie aktów notarialnych (niezależnie 

od tytułu prawnego do gruntu w danej nieruchomości).  

 Założyliśmy bowiem, iż należy uniknąć określonego ryzyka, iż 

po wydaniu orzeczenia przez Trybunał w tym zakresie, mogą zostać 

zniesione niezwykle korzystne zasady uzyskania przez posiadaczy 

spółdzielczych lokatorskich praw do lokali - praw własności odrębnej 

lokali.         

 Koncentracja wysiłków Spółdzielni w tym zakresie odbywała się 

niestety i z takimi skutkami, iż w danej nieruchomości szczegółowe 

informacje o zakupie prawa własności gruntów i wyliczonych kwotach 

do zapłaty, uzyskiwali w listopadzie i grudniu br. tylko członkowie  

z lokatorskim prawem do lokalu, w ramach przyjętych na ten czas przed 

17 grudnia - priorytetowych procedur w zakresie realizacji ich 

wniosków o przeniesienie własności lokalu. Na tym tle pojawiły się w 

niektórych nieruchomościach nieporozumienia i niepotrzebne emocje. 

Zarząd zapewnia, iż w jak najkrótszym czasie informacje na powyższy 

temat będą dostarczane systematycznie i do wszystkich mieszkańców 

poszczególnych nieruchomości (w niektórych nieruchomościach 

informacje te zostały już uzupełnione). 

Wyznaczenie na dzień 17 – tego grudnia daty posiedzenia 

Trybunału Konstytucyjnego w ograniczonym zakresie rozpatrywanych 

zagadnień prawnych, niestety nie przyniesie w znakomitej większości 

rozstrzygnięcia problemów prawnych z jakimi mamy do czynienia  

w Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Przyniesie taki oto skutek, iż 

wydane orzeczenie Bydgoska Spółdzielnia Mieszkaniowa będzie 

zobowiązana stosować w praktyce, podobnie jak notariusze. Jednakże 

dla Spółdzielni ważne są losy pozostałych kilkunastu zaskarżonych 

przepisów ustawy, dotyczących zasad funkcjonowania organów, zasad 

rozliczania kosztów, szczegółowych praw członków.  

 Innymi słowy Spółdzielnia oczekuje w dalszym ciągu na 

rozstrzygnięcia prawne, aby dokonać niezbędnych i uporządkowanych 

zmian w statucie. Jak się okazuje nadal trzeba będzie czekać albo na 

kolejne orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, albo na kolejną 

nowelizację ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Wiadomo 

bowiem, iż Rzecznik Praw Obywatelskich w trosce o przyśpieszenie 

rozstrzygnięć prawnych, wycofał swoją skargę z Trybunału i skierował 
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wniosek do Ministerstwa Infrastruktury o podjęcie w trybie pilnym, prac 

na nowelizacją ustawy.  

Zatem biorąc powyższe pod uwagę nie pozostaje nic innego jak 

rzeczywiście poczekać na wyniki podejmowanych prac raczej  

w ministerstwie i w parlamencie, gdyż od tych instytucji należy 

oczekiwać szybszego działania niż w Trybunale Konstytucyjnym.    

 

5. Oferta Domów Kultury Bydgoskiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej na styczeń 2009r. 

PLAN PRACY PLACÓWKI NA STYCZEŃ 2009 

Klub „Arka” B.S.M. 

ul. M. Konopnickiej 24a 

Bydgoszcz tel. 052 348-72-02 

02.01. godz. 16:00. Piątek 

 „Witaj Nowy Roku” – zabawa taneczna dla dzieci. 

05.01. godz. 17:00. Poniedziałek  

„Karnawałowe rytmy” – wieczór muzyczny w Klubie Seniora. 

08.01. godz. 16:00. Czwartek 

„Arka na sportowo” – konkurencje zręcznościowe dla dzieci, 

12.01. godz. 17:00. Poniedziałek  

 Z cyklu „Harce na Arce czyli druga twarz VIP-a”  

 spotkanie z….. 

13.01. godz. 16:00. Wtorek 

„Witrażowe kwiaty” – upominki dla babci i dziadka konkurs 

plastyczny dla dzieci. 

15.01. godz. 16:00.  Czwartek 

 „Bal maskowy w Arce” zabawa karnawałowa dla dzieci. 

16.01. godz. 16:30. Piątek 

 Otwarte zajęcia zespołu tanecznego „Arka Dance”. 

19.01. godz. 17:00. Poniedziałek 

 Bal przebierańców w Klubie Seniora. 

22.01. godz. 16:00.  Czwartek 

Dzień Babci i Dziadka w Klubie Arka – występy dzieci z sekcji 

klubowych. 

26.01. godz. 17:00. Poniedziałek  
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Koło Miłośników Szwederowa zaprasza na spotkanie „Gwara 

Bydgoska”. 

29.01. godz. 18:00. Czwartek  

 Z cyklu „Arka Poezji” wieczór autorski Zdzisława Prussa, 

wybór wierszy pt. „Tylko tyle”. 

 
PLAN PRACY PLACÓWKI NA STYCZEŃ 2009 

D.K. Orion B.S.M. 

ul. 16 Płk. Ułanów Wlkp. 1 

Bydgoszcz  tel. 052 348-72-01 

05.01. godz. 16:00. Poniedziałek  

„Zima w pastelowych barwach” – konkurs plastyczny (zajęcia 

dla dzieci). 

06.01. godz.16:00 Wtorek 

„Maska karnawałowa” – technika mieszana: collage, 

wydzieranka, farby wodne. (zajęcia plastyczne dla dorosłych). 

07.01. godz. 17:00 Środa   

Recital Romy Warmuz  pt. ”Bez miłości ani rusz”– usłyszymy 

piosenki z przedwojennych kabaretów. 

08.01. godz. 17:00. Czwartek 

 Wahadła i różdżki – spotkanie Klubu Radiestetów. 

09.01. godz. 16:00 Piątek 

 Klub Szaradzistów zaprasza na kalambury. 

12.01. godz. 17:00. Poniedziałek  

-„Zima” – zajęcia plastyczne dla dzieci z cyklu „Cztery pory 

roku”  

-Noworoczne spotkanie chóru   „Dzwon”. 

14.01. godz.17:00 Środa   

„Karnawałowy szał ciał” – zabawa taneczna w Klubie 

Miłośników Sztuki 

19.01. godz. 16:00. Poniedziałek 

Portrety Babci i Dziadka w technice pasteli. (zajęcia plastyczne 

dla dzieci). 

20.01. godz.16:00 Wtorek  
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„Taniec pędzla na płaszczyźnie” – abstrakcyjne kompozycje 

kolorystyczne w technice „mokre na mokrym” (zajęcia 

plastyczne dla dorosłych). 

21.01. godz. 18:00 Środa 

„Co nam zostało z tych lat…” – koncert karnawałowy w stylu 

retro. Wystąpi Orkiestra im. J. Straussa oraz soliści: Agnieszka 

Olszewska i Marcin Naruszewicz. 

28.01. godz. 17:00. Środa  

„Galeria O” – wystawa pt „Spotkanie po latach” – Jerzy  

Riegel, Zbigniew Papka, Liliana Kużdowicz oraz przyjaciele. 

29.01. godz. 17:00. Czwartek 

 BHP w radiestezji – spotkanie Klubu Radiestetów. 

 

6. Warunki przyznania dodatku mieszkaniowego  

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

o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. nr 71 poz.734) 

Zgodnie z postanowieniami tej ustawy 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 636,29 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 
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 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%.  

Rozdział II 

Dyżury Spółdzielczych 

Rad Osiedli 
 

1. Spółdzielcza Rada Osiedla Błonie 

 przyjmuje interesantów w każdy wtorek od 16.00 do 17.00  

w siedzibie Administracji Błonie. 

 

2. Spółdzielcza Rada Osiedla Śródmieście 
przyjmuje interesantów w pierwszy wtorek miesiąca od 15.30  

do 16.30 w siedzibie Administracji Śródmieście. 

 

3. Spółdzielcza Rada Osiedla Szwederowo 
przyjmuje interesantów w każdy wtorek od 16.00 do 17.00 

w siedzibie Administracji Szwederowo. 

 

4. Spółdzielcza Rada Osiedla Wzgórze Wolności 
przyjmuje interesantów w ostatni wtorek miesiąca od 15.00  

do 16.00 w siedzibie Administracji Wzgórze Wolności. 

 

5. Spółdzielcza Rada Osiedla Górzyskowo 
przyjmuje interesantów w drugi wtorek miesiąca od 17.00  

do 18.00 w siedzibie Administracji Górzyskowo. 



 18 

Rozdział III 

Adresy i telefony 
 

1. Informacja o zmianach w połączeniach telefonicznych 

i aktualne numery telefonów. 

Przeprowadzona zmiana operatora łączności telefonicznej 

skutkowała pewnymi trudnościami z uzyskaniem szybkiego 

połączenia z siedzibą zarządu i administracjami osiedli. Jedną  

z przyczyn to brak możliwości wybierania tonowego w przypadku 

posiadania aparatów telefonicznych starego typu. Dlatego też, by 

usprawnić połączenia do siedziby zarządu, wprowadza się 

dodatkowe numery telefonów, poprzez które mogą być realizowane 

również połączenia wewnętrzne:  

1) Telefon/faks nr 052 / 376-97-52, na który można przesyłać 

wiadomości faksem i uzyskać  połączenie z sekretariatem 

zarządu spółdzielni 

2) Telefon nr 052 / 376-97-82, na który można uzyskać połączenie 

z sekretariatem, a następnie z dowolnym numerem 

wewnętrznym. Jednakże ze względu na duża ilość rozmów 

przychodzących, lepiej poprzez ten numer wykorzystywać 

możliwość bezpośrednich połączeń, stosując  odpowiednie 

końcówki numeru przypisanego do poszczególnych działów: 

a) 052 / 376-97-50 - dział członkowski (przenoszenia 

własności lokali,  sprzedaż i zamiana lokali, zaświadczenia)     

b) 052 / 376-97-83 - sekcja czynszów (wysokość i rozliczenia 

opłat miesięcznych oraz za dostarczone media, zadłużenia 

czynszowe) 

c) 052 / 376-97- 59 -  kasa 

d) 052 / 376-97- 78    -  dział techniczny 

e) 052 / 376-97- 53    -  sekcja eksploatacji lokali 

użytkowych 
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f) 052 / 376-97- 71    -  kadry i płace 

g) 052 / 376-97- 61    -  wkłady członkowskie 

Godziny przyjmowania interesantów: 

poniedziałek   -  7.00 do 15.00 

wtorek -  7.00 do 16.00 

środa  -  7.00 do 15.00 

czwartek -  7.00 do 15.00 

piątek -  7.00 do 14.00 

w poniedziałki Dział Członkowsko – Mieszkaniowy nieczynny 

3) Dla uzyskania połączenia z poszczególnymi osiedlami dostępne 

będą również nw. numery telefonów: 

a) Osiedle Błonie   -  052 / 379-14-62 

b) Osiedle Śródmieście  -  052 / 376-97-57 

c) Osiedle Szwederowo  -  052 / 340-51-72 

d) Osiedle Wzgórze Wolności -  052 / 371-31-78 

e) Osiedle Górzyskowo  -  052 / 373-71-46 

4) Dla uzyskania połączenia z pogotowiem technicznym (uwaga 

na zmianę w zakresie dźwigów) prosimy dzwonić wyłącznie na 

nw. numery telefonów: 

a) 052 / 373-53-82 - w przypadku awarii instalacji elektrycznej, 

wody, gazu oraz kanalizacji i centralnego ogrzewania 

b) 660-43-18-17 - firma „Elwind” w przypadku awarii dźwigu 

na Osiedlu Śródmieście 

c) 052 / 371-37-84 - firma „Pobud” w przypadku awarii 

dźwigu na pozostałych osiedlach  

Godziny przyjmowania zgłoszeń: 

Pogotowie wod-kan., c.o., gaz.   

- 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  
Pogotowie dźwigowe – całodobowo. 
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5) Zasady łączności telefonicznej, określone w poprzednim 

informatorze są nadal obowiązujące. 

6) Domy Kultury: 

1) ORION  

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

2) ARKA  

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

1. Przesyłanie wiadomości drogą e-mail (szybkie pytanie i szybka 

odpowiedź), to alternatywna możliwość szybkiego kontaktu, lecz 

zwracamy uwagę, iż korespondencja ta, bez podpisu 

identyfikującego członka i obraźliwa pozostaną 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 

 

Zarząd 

Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
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