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Wprowadzenie 
 

Szanowni Państwo,  

 

Jak co roku przed Świętami Bożego Narodzenia przedstawiamy 

Państwu kolejny numer Informatora, jednakże to wydanie ma szczególny 

charakter, jako że Bydgoska Spółdzielnia Mieszkaniowa od 13 czerwca br. 

wkroczyła w 125 rok działalności i funkcjonuje obecnie w roku 

jubileuszowym. 

Polecamy zatem Państwu zajrzeć na stronę internetową Spółdzielni: 

www.bsm.bydgoszcz.pl, by zapoznać się ze szczegółową historią naszej 

Spółdzielni. 

Przy tej okazji informujemy, iż przewidujemy wydanie specjalnego, 

jubileuszowego  numeru Informatora w II kwartale 2015 roku, w którym 

przybliżymy Państwu osiągnięcia Spółdzielni na tle historycznym oraz 

perspektywy i szanse skutecznego zarządzania zasobami na przyszłość.  

W tym świątecznym wydaniu Informatora obok ważnych bieżących 

informacji gospodarczych, wynikających z Analizy Ekonomicznej 

Spółdzielni za 3 kwartały 2014 r. oraz uchwalonego Planu Gospodarczego 

Spółdzielni na rok 2015, zawarte są także omówienia tak istotnych 

zagadnień, jak: nowy system finansowania remontów i wartości sald 

funduszu remontowego poszczególnych nieruchomości na dzień  

30 września 2014 r. w ujęciu kwotowym i jednostkowym. 

Informujemy, iż podobnie jak w ostatnich dwóch latach, tym bardziej w 

roku jubileuszowym - nie będą podwyższane nadal opłaty za zarządzanie i 

administrowanie, jednolite co do wysokości 0,49 zł/m
2
/m-c w całej 

Spółdzielni. Natomiast w odniesieniu do opłat na poczet konserwacji i 

utrzymania nieruchomości, czy remontów, wysokość opłat jest i będzie 

zróżnicowana, jest ona bowiem ściśle zależna od sytuacji i potrzeb w 

konkretnej nieruchomości. 

http://www.bsm.bydgoszcz.pl/
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 Zawiadamiamy, iż w pozycjach opłat zróżnicowanych przyjęta została 

zasada, iż wysokość opłat będzie ustalana na minimalnym poziomie 

zapewniającym realizację niezbędnych potrzeb, przewidujemy zatem, iż 

tam gdzie niezbędne będą podwyżki, nie będą one wartościowo znaczące, 

natomiast zakładamy, iż w większej liczbie nieruchomości pojawią się  

obniżki lub pozostaną opłaty bez zmian.    

Jeśli idzie o stany funduszy remontowych w poszczególnych 

nieruchomościach - przedstawiamy je w ujęciu kwotowym oraz w 

układzie wartości jednostkowych - na dzień 30.09.2014r. Ponadto 

przybliżamy Państwu algorytm ich wyliczenia, czyli w jaki sposób zostały 

te stany określone. Stąd też przypominamy zasady i sposób rozliczenia 

całego programu termorenowacji, gdyż jest ono ściśle związane z reformą 

i porządkowaniem funduszu remontowego w Spółdzielni w ogóle.  

Jak w każdym Informatorze, także i w tym kilka informacji o imprezach 

kulturalnych w Spółdzielni, a także krótkie odpowiedzi na wiele 

nurtujących Państwa pytań. 

Życzymy zatem Państwu interesującej lektury.   
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Rozdział I – Sytuacja bieżąca w Spółdzielni 

 
1. Wyniki ekonomiczne uzyskane w okresie III kwartałów br.  

i prognoza wyników na koniec roku 2014 

 

Miło nam poinformować Państwa, że na posiedzeniu w dniu  

27 listopada 2014 r. Rada Nadzorcza przyjęła i oceniła pozytywnie 

przedstawioną przez Zarząd  analizę  ekonomiczną wyników z działalności 

Spółdzielni za 3 kwartały 2014 roku. 

Wyniki ekonomiczne za 3 kwartały 2014 r. rzeczywiście mogą 

cieszyć, gdyż po stronie kosztów wskaźnik ich wykonania  ogółem - 

wyniósł ca 69%, czyli poniżej wartości przewidywanych w Planie na 3 

kwartały br., a po stronie przychodów osiągnięte zostały kwoty w 

wysokości powyżej zaplanowanej. Wskaźniki te odpowiadają więc 

zaawansowaniu czasowemu realizacji zadań Spółdzielni w całym roku 

gospodarczym 2014.  

Osiągnięte wyniki wskazują na oszczędną i racjonalną gospodarkę 

kosztami, a także staranność  w pozyskiwaniu komercyjnych przychodów 

finansowych (ogółem netto wyniosły ponad 2 827 tys. zł). Jest to wynik 

zadawalający, uzyskany bowiem przy wysokim zaangażowaniu środków 

finansowych na remonty lokali użytkowych, a także z uwagi na to, iż coraz 

trudniej obiektywnie pozyskiwać te środki. Pierwsza trudność, to coraz 

niższe odsetki z tytułu pieniężnych lokat terminowych w bankach 

(malejąca inflacja), po drugie obserwujemy systematycznie pogarszającą 

się kondycję i koniunkturę w działalności kupieckiej i usługowej, 

prowadzonej przez wynajmujących lokale użytkowe w zasobach naszej 

Spółdzielni.   

Jeśli idzie o ściśle zalimitowane wskaźniki to zatrudnienie w 

Spółdzielni nie przekroczyło założonej wartości w Planie Gospodarczym 

na 2014 r., a wykonanie funduszu płac jest poniżej zakładanego. Jednakże 

w IV kwartale br. ze względu na przygotowywanie zasobów 

mieszkaniowych do zimy nastąpi zwiększenie wydatków z funduszu płac, 

szczególnie w grupie sprzątaczy i konserwatorów. 

W 3 kwartałach 2014 r. w częściach wspólnych poszczególnych 

nieruchomości mieszkaniowych wykonano prace remontowe na kwotę 

4 360 650 zł największe pozycje kosztowe to:  

- remonty klatek schodowych  971 871 zł 

- roboty na instalacjach c.o.   919 235 zł 

- roboty elektryczne    618 155 zł 
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Aktualne zaawansowanie w realizacji prac remontowych w Spółdzielni 

osiągnęło poziom sygnalizujący realizację finansową  planu rocznego.   

Zgodnie z oddzielnym Planem perspektywicznym realizacji prac 

remontowych dla dźwigów osobowych w latach 2010-2022 realizowana 

jest wymiana dźwigów. W ciągu 3 kwartałów br. wymieniono ich 8, a  

w IV kwartale zostanie wykonana wymiana jeszcze trzech.  

Zaległości w opłatach za użytkowanie lokali mieszkalnych  

i użytkowych na dzień 31.10.2014 r. uległy dalszemu, choć nieznacznemu 

zmniejszeniu dzięki prowadzonej intensywnie i systematycznie ich 

windykacji, którą zarówno Rada Nadzorcza jak i Zarząd oceniają jako 

skuteczną. Zwiększa się wprawdzie liczba zadłużonych, na szczęście 

ulegają skróceniu okresy zadłużenia.     

Koszty działalności społeczno - kulturalnej w stosunku do 

planowanych odpowiadają zaawansowaniu czasowemu przypadającemu 

na 3 kwartały 2014 r.  

W wyniku prowadzonej działalności inwestycyjnej w 3 kwartale 

2014 roku nastąpiło oddanie do użytkowania budynku mieszkalnego przy 

ul. Czackiego 6A wraz z garażem wielostanowiskowym przez co 

zwiększyły się  zasoby  zarządzane przez Spółdzielnię.  

Skoro potwierdza się, iż koszty i wydatki za 3 kwartały br. nie 

przekraczają założonych wartości w Planie Gospodarczym na 2014 rok, to 

w związku z tym nie zachodzą okoliczności do podwyższenia opłat 

zależnych od Spółdzielni. Wzrosły niestety w ciągu 2014 r. opłaty 

niezależne od Spółdzielni m.in. z tytułu corocznych podwyżek cen w 

taryfie za ciepło i wprowadzony przez MWiK w roku 2013 abonament za 

wodę. 

 

2. Skutki uchwalenia Planu Gospodarczego na rok 2015 

 

Na posiedzeniu w dniu 27 listopada 2014 r. Rada Nadzorcza 

uchwaliła Plan Gospodarczy Spółdzielni na 2015 rok. Plan zakłada 

finansowanie oszczędnej i racjonalnej działalności Spółdzielni, 

pozwalające na utrzymaniu dotychczasowych standardów obsługi 

mieszkańców i zasobów oraz pełną realizację statutowych zadań 

Spółdzielni.   

 Planowane koszty i wydatki Spółdzielni na rok 2015 uwzględniają 

przede wszystkim faktyczne potrzeby nieruchomości, zmiany cen towarów 

i usług, tendencje i przewidywania tych zmian w roku przyszłym oraz 

także zracjonalizowane, poszczególne potrzeby związane z 

funkcjonowaniem Spółdzielni w zakresie realizacji zadań statutowych.  
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Niezbędne przychody dla pokrycia założonych w Planie Gospodarczym 

kosztów, pozyskane będą z opłat eksploatacyjnych w tym także  

ze zróżnicowanych odpisów na fundusz remontowy nieruchomości,  

z nadwyżek stanowiących wyniki indywidualnych rozliczeń kosztów 

eksploatacji i utrzymania poszczególnych nieruchomości.  

Do wykorzystania będą również dodatkowe (komercyjne) przychody 

finansowe netto uzyskane w roku 2014, stanowiące nadwyżkę bilansową.    

 W Planie założono uzyskanie wymaganych przychodów w 2015 

roku poprzez odpowiednie kształtowanie stawek poszczególnych opłat  

i zaliczek. 

 Przyjęto, że łączna wartość przychodów  pokryje w pełni 

planowane koszty i nie przewiduje się deficytu przychodów wobec 

planowanych kosztów. 

 Rada Nadzorcza podtrzymała założenie, iż jednolita stawka opłat 

w Spółdzielni powinna dalej dotyczyć pokrycia kosztów zarządzania  

i administrowania, natomiast zmienne stawki opłat powinny dotyczyć 

konserwacji i utrzymania w poszczególnych nieruchomościach.  

 W związku z tym Zarząd zaproponuje na Walnym Zgromadzeniu 

w maju 2015 r. podjęcie uchwały o przeznaczeniu części nadwyżki 

bilansowej na dofinansowanie przychodów eksploatacji w pozycji 

zarządzanie i administrowanie w wysokości 0,28 zł/m
2
/m-c co pozwoli na 

utrzymanie dotychczasowej stawki opłat za zarządzanie  

i administrowanie w jednolitej wysokości tj. – 0,49 zł/m
2
/m-c - dla 

członków Spółdzielni. 

Wprowadzenie zmian wysokości stawek opłat za konserwację i 

utrzymanie nieruchomości nastąpi 01.07.2015r. po wykonaniu 

indywidualnych kalkulacji stawek opłat dla poszczególnych 

nieruchomości z uwzględnieniem  ich wyników za rok 2014, które będą 

znane po sporządzeniu sprawozdania finansowego za rok 2014, czyli 

najwcześniej w marcu 2015 roku. 

Dla zapewnienia określonych wpływów na przeprowadzenie remontów 

w roku 2015 w poszczególnych nieruchomościach z ujemnymi saldami 

podwyższono wysokość odpisu maksymalnie do 2,00 zł/m
2
/m-c w 34 

nieruchomościach. W pozostałych nieruchomościach pozostawia się odpis 

na fundusz remontowy bez zmian, zabezpieczając w ten sposób środki 

finansowe na planowane prace remontowe w 2015 roku i latach 

następnych. 

Na dzień 31.12.2015 r. Zarząd zakłada ostateczną spłatę wyniku 

rozliczenia termorenowacji poprzez zaangażowanie środków z nadwyżki 

bilansowej 2014 r. i odpisy na spłatę termorenowację od nie członków 
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Spółdzielni. Planuje się także dalsze dofinansowanie wymiany stolarki 

okiennej w 2015 r. na kwotę 238.200 zł. 

 Zgodnie z przyjętym przez Radę Nadzorczą Planem 

perspektywicznym realizacji prac remontowych dla dźwigów osobowych 

w latach 2010-2022 na 2015 r. zaplanowano wymianę 9 dźwigów przy 

utrzymaniu odpisu na fundusz remontowy dźwigów w wysokości 12,80 

zł/os/m-c.  

 W Planie zawarto także Program działalności społeczno-kulturalnej 

Spółdzielni na 2015 r., którego istotną częścią są obchody 125 - lecia 

Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 

W roku 2015 zadania statutowe Spółdzielni będą realizowane przez 

zespół pracowników zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą  

schematem organizacyjnym i liczbą etatów oraz funduszem płac.  

W Planie założono, że wynik finansowy netto w 2015 r. Spółdzielnia 

osiągnie w wysokości ok. 4,2 mln zł, nieco wyższy od zaplanowanego na 

rok 2014, a jego wykonanie pozwoli na dalsze utrzymanie w miarę niskich 

stawek opłat w roku następnym 2016.  

Plan Gospodarczy na 2015 r. jest planem ambitnym i możliwym do 

wykonania. Zarząd wraz z pracownikami i zaangażowanymi członkami 

organów samorządowych, począwszy od Prezydiów Samorządu 

Nieruchomości poprzez Spółdzielcze Rady Osiedli i Radę Nadzorczą 

podejmie wszelkie czynności dla jego pełnej realizacji. Dobra i stabilna 

kondycja finansowa Spółdzielni powinna temu sprzyjać.  
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Rozdział II – Działalność kulturalna  

w Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
 

1. Ferie letnie w Spółdzielni 

 

Również i tym razem nasze placówki kulturalne „ARKA”  

i „ORION” w ferie letnie organizowały czas dla naszych milusińskich. 

Zaproponowaliśmy wiele ciekawych zajęć muzycznych, plastycznych  

i sportowych. Odbyła się m.in. wycieczka do Solca Kujawskiego  

 

 
 

gdzie dzieci mogły zdobyć troszkę wiedzy o prehistorii i początkach 

powstania życia. Czasu starczyło również na harce w bogatym parku 

rozrywki. 

Odwiedziliśmy centrum Squash’a i korty tenisowe. Tam z kolei 

milusińscy pod pieczą doświadczonych trenerów ćwiczyli i rozwijali 

swoją sprawność ruchową. Skorzystaliśmy również z ciekawej oferty 

osiedlowych bibliotek. Pogoda i humory dopisywały. Lipiec to miesiąc 

dobrej zabawy, przyjemnej nauki i nowych przyjaźni. 
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2. Ważniejsze wydarzenia kulturalne w Bydgoskiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej 

 

2.1.  „Talent Roku” - 24.09.2014r. 

 

Tradycyjnie już mamy przyjemność być świadkami odkrywania 

nowych talentów. Odkryciem roku tym razem była Lidia Łapaczyńska, 

której talent wokalny mogliśmy podziwiać w miłosnym repertuarze. 

Pięknych piosenek wysłuchaliśmy przy wtórze fortepianu (Adam 

Kwiatkowski). Cały wieczór poprowadziła znamienita aktorka Teresa 

Wądzińska, która od wielu lat promuje i wspiera młodych artystów. 

Jednym zdaniem: był to kolejny, bardzo udany wrześniowy wieczór dla 

gości Domu Kultury „ORION”. 

 
 

2.2.  Konkurs na najładniejszy balkon na O/Śródmieście 

 

 Dnia 23.10.2014 r w Domu Kultury „ORION” odbyło się spotkanie 

dla mieszkańców osiedla Śródmieście. Zostało zorganizowane z 

inicjatywy Spółdzielczej Rady tego osiedla. Prezydium Rady w składzie: 

Anna Żelaśkiewicz-przewodnicząca, Anna Gerth-wiceprzewodnicząca, 

Mieczysława Gucz-sekretarz, przedstawiło finalistów konkursu 

osiedlowego na najładniejszy balkon. Laureaci zostali nagrodzeni 

dyplomami oraz bonami do marketu ogrodniczego, aby w przyszłym roku 

ponownie upiększyć swoje balkony, a więc także osiedle. Kierownik 

Administracji Osiedla Pan Wojciech Michalak dokonał prezentacji 

pięknych spółdzielczych kamienic, w tym elementów architektonicznych 
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które bywają niezauważane, ale stanowią o walorach zewnętrznych 

elewacji. Opracowanie można obejrzeć na stronie internetowej 

Spółdzielni. Oprawę muzyczną zapewnił Jurek Paterski     

 

2.3.  Wieczór poetycki – „Cień bytu” 

 

 Dnia 05.11. br. w Domu Kultury „ORION” miało miejsce spotkanie 

autorskie z poezją ks. dr. Jana Pomina. Ponieważ był to kolejny poetyczny 

spektakl prezentujący twórczość tego płodnego i uznanego poety, 

szczególnych starań w przygotowaniach dołożyli pracownicy  

„ ORION”- a. 

Już scenografia wykonana wg. projektu Pani Nikoletty Stachury 

(Kierownik Domów Kultury BSM) sygnalizowała magiczny nastrój sali. 

Na wzór chińskiego teatru cieni – przestrzeń rozdzielona została 

udrapowanym białym woalem na część realną z widownią, a po drugiej 

stronie – tylko świat cienia. Widzowie mogli jedynie na woalu ujrzeć cień  

sylwetki muzyka z wiolonczelą. Taki widok podkreślił fantastyczny 

pomysł Pani Nikoletty  na zobrazowanie sceniczne - strefy „cienia bytu” – 

tytułu jednego z ostatnich tomów poezji autora. Pełnię nastroju dokonało 

zapalenie mnóstwa świec w białym kolorze, usytuowanych na granicy 

świata realnego i świata cienia.  
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Spektakl to monodram na podstawie drugiej części tryptyku pt „Cień 

bytu„ w wykonaniu aktorki Teatru Polskiego Pani Teresy Wądzińskiej, 

która trudne bo filozoficzne wiersze, dotykające sensu naszego istnienia, 

recytowała z niesłychanym kunsztem aktorskim. Skupienie i cisza na Sali 

były tak przejmujące, że doskonale słyszalny był nawet szept aktorki, 

która zaakcentowała wiele fragmentów wierszy także tonem mocnym  

i radosnym. 

W nastrój poezji ks. Pomina doskonale wpisał się wiolonczelista Pan Jan 

Białkowski, który jako wytrawny i doświadczony filharmonik nie stronił 

od kompozycji Jana Sebastiana Bacha. Trudno było o lepszy wybór i 

wykonanie! 

Oklaski i owacje miały dopiero miejsce gdy ucichły dźwięki muzyki 

i słowa poezji. Gratulowano serdecznie wykonawcom, a nade wszystko 

beneficjentowi wieczoru – księdzu Janowi.   

Spektakl komplementował uczestniczący w spotkaniu znany poeta  

i krytyk, prezes bydgoskiego oddziału Związku Literatów Polskich  

dr Dariusz Tomasz Lebioda a także inni literaci. Poeta z wielką 

życzliwością podziękował wykonawcom i władzom Spółdzielni za 

perfekcyjnie zorganizowany wieczór. 

Wszyscy byli zgodni – z poezją ks. Pomina dobrze byłoby spotkać się 

ponownie za rok, by symboliczną klamrą zamknąć okres mijających 

Zaduszek.  

 

2.4.  Spotkania przedświąteczne na O/Górzyskowo 

 

 W dniach 2 i 3 grudnia w siedzibie Administracji osiedla 

Górzyskowo odbyły się spotkania przedświąteczne dla mieszkańców 

osiedla. Tę cenną inicjatywę podjęła spółdzielcza Rada Osiedla i wzorem 

roku ubiegłego spotkała się ze spółdzielcami. Mieszkańców z wdziękiem 

powitali Waldemar Graczyk-przewodniczący oraz Jadwiga Kloska-

wiceprzewodnicząca rady, wprowadzając sympatyczną atmosferę 

spotkania. Wspólne śpiewanie utworów i kolęd, proponowanych przez 

zespół muzyczny, wprowadziło miły świąteczny nastrój. Dodatkową 

atrakcją były popisy gry na organach, akordeonie, saksofonie w 

wykonaniu Jurka Paterskiego. Na wysokości zadania stanęło 

Kierownictwo i pracownicy Administracji Osiedla, którzy dołożyli 

właściwych starań przy organizacji imprez. Zadowolenie uczestników było 

najlepszą nagrodą dla inicjatorów tych spotkań.  
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3. Mikołajki dla najmłodszych 

 

Wszystkie dzieci czekały na spotkanie z Mikołajem. W Domu .Kultury. 

„ORION” 6 grudnia b.r. w sobotę, jak co roku, czekał na liczne grono 

najmłodszych spektakl teatralny. Przyjechał do nas toruński teatr 

„VAŚKA” i wystąpił z przedstawieniem pod tytułem: „Być Sobą”. 

Wcześniej przedstawiciel Straży Miejskiej instruował wszystkich o 

bezpieczeństwie. Połączyliśmy przyjemne z pożytecznym: wiele 

użytecznych informacji z zakresu bezpieczeństwa wraz z użytecznymi 

upominkami za zabieranie głosu w rozmowie. W trakcie samego 

przedstawienia wszyscy świetnie się bawili, nie brakowało tańców wraz z 

Mikołajem i Śnieżynkami przy dźwiękach radosnej muzyki. Spotkanie 

zakończyło się wręczeniem paczek ze słodyczami. Impreza ta byłą 

współorganizowana przez Spółdzielcze Rady Osiedla Błonia i 

Śródmieścia. Z całą pewnością ten wspólnie spędzony czas należy zaliczyć 

do udanych. 
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Rozdział III – Tematy dla Spółdzielców –  

zawsze ważne i aktualne 

 
1. Fundusze remontowe w nieruchomościach, sposób ich wyliczenia 

oraz stany na dzień 30 września 2014 r. 

 

Uruchomienie w Spółdzielni funduszy remontowych nieruchomości, 

jako skutku zmian statutowych, dokonanych w wyniku podjęcia uchwał  

przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni w roku 2013, możliwe było do 

zrealizowania, gdyż wcześniej nastąpiło rozliczenie termo renowacji.  

 O termorenowacji, jako priorytetowym projekcie remontowym oraz o 

zasadach rozliczenia tego programu poniżej.  

 

1.1. Termorenowacja 

 

 Kiedy spoglądamy na efektowne elewacje wszystkich bloków, które 

wchodzą w skład zasobów Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, mamy 

dużą satysfakcję że zrealizowaliśmy skutecznie program termorenowacji. 

Zapewne jednak nie wszyscy pamiętają, że jest to efekt realizowanego 

faktycznie w latach 2000-2012, projektu gospodarczego zwanego 

programem termorenowacji lub wprost Termorenowacją.  

Największą dynamikę realizacyjną prac termorenowacyjnych 

osiągnęliśmy po roku 2007 (do końca 2007 zrealizowano tylko ok. 40 % 

ogółu zadania), kiedy Spółdzielnia mogła korzystać z kredytów 

preferencyjnych tzn. o obniżonym koszcie ich obsługi. Warto pamiętać, że 

koszty obsługi kredytów były niższe niż odsetki od lokat terminowych, 

które stanowiły jednocześnie ich zabezpieczenie. 

W latach 2007-2011 Spółdzielnia zaciągnęła prawie 22 mln zł 

kredytów (pojedyncze transze kredytu nie mogły przekroczyć 300 tys. zł), 

a ich spłata została rozłożona na 5 lat. Stąd też w br. a także w przyszłym 

2015 pozostały nam do spłaty, już tylko stosunkowo niewielkie kwoty  

(w 2015 r.- 387 tys. zł plus odsetki).  

Łączne wydatki na termorenowacje wyniosły prawie 123 mln zł.  

Podsumowując termorenowację należy stwierdzić, iż wiele osób w 

Spółdzielni dołożyło wielkich starań, aby zrealizować skutecznie i realnie 

termorenowację zasobów mieszkalnych Bydgoskiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej. Wykonanie tego zadania to w okresie ostatniej dekady 

największy sukces Spółdzielni. 
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1.2. Rozliczenie kosztów termorenowacji 

 

Aby przyjąć jak najbardziej sprawiedliwą w Spółdzielni zasadę 

rozliczenia poniesionych kosztów termorenowacji, należało uwzględnić 

warunki uruchamiania prac ociepleniowych, szczególnie w pierwszych 

latach realizacji termorenowacji. Przez cały okres realizacji 

termorenowacji, czyli w latach 2000-2012 w przypadku każdego budynku, 

konieczne było finansowanie środkami finansowymi z funduszu 

remontowego Spółdzielni, jako że tylko jeden fundusz remontowy w 

Spółdzielni do 31.12.2013 roku funkcjonował. 

Ponadto wiadomo, że poszczególne nieruchomości na dzień 

rozpoczynania robót termorenowacyjnych nie miały zebranych tyle 

własnych środków, aby pokryć w całości koszty wykonywanych prac 

termo renowacyjnych.  

Konieczne zatem było przyjęcie zasady iż wszystkie nieruchomości 

uczestniczące od początku w programie realizacji termorenowacji, są 

zobowiązane uczestniczyć w kosztach tego programu do samego końca 

jego realizacji. Tylko takie założenie pozwoliło sprawiedliwie obciążyć 

kosztami termorenowacji wszystkie nieruchomości uczestniczące w 

realizacji programu. Nie można było przyjąć innej zasady, gdyż w okresie 

realizacji programu termorenowacji znacząco zmieniały się koszty 

jednostkowe prac ociepleniowych w poszczególnych latach, a ponadto 

mieszkańcy budynków wcześniej ocieplonych wcześniej zaczynali 

korzystać z efektów termorenowacji w zakresie redukcji kosztów 

ogrzewania.   

Toteż aby zrealizować powyższe założenie należało przyjąć 

odpowiedni algorytm rozliczeniowy, czyli sposób wykonania tego 

rozliczenia.  

W związku z tym przyjęto, iż:  

w I kroku - z poszczególnych kont księgowych prowadzonych dla 

każdej nieruchomości, wyodrębnione zostały wszystkie wydatki i 

wpływy w okresie od 2000 do 2012 zapisane jako termo renowacja.  

w II kroku - zsumowane zostały wszystkie wydatki na 

termorenowację we wszystkich nieruchomościach, podobnie też 

zsumowane zostały wszystkie wpływy (z odpisów na termorenowację 

oraz z uchwalonych na ten cel części nadwyżek bilansowych).     

III krok – to określenie wyniku termorenowacji, jako różnicy 

zsumowanych wszystkich wydatków i całości wpływów w Spółdzielni, 

we wszystkich nieruchomościach uczestniczących w programie 
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termorenowacji, w całym okresie jej realizacji, czyli w latach 2000-

2012.  

Wynik rozliczenia prezentujemy w tabeli poniżej 

 
Wpływy na 

termorenowację za 

lata 2000 - 2012

Wydatki na 

termorenowację za 

lata 2000 - 2012

Wynik rozliczenia 

termorenowacji na 

31.12.2012 r.

115 696 599,50 122 922 371,47 -7 225 771,97
 

 

Kilka uwag dotyczących rozliczenia termorenowacji: 

 

1. Wynik rozliczenia termorenowacji, stanowiący niedobór w kwocie  

7 225 mln zł zobowiązał do spłaty wszystkie nieruchomości 

uczestniczące w programie termorenowacji w latach 2013-2016.  

2. W kwocie 7 225 mln zł pozostają do spłaty kredyty na kwotę 

5 404 451 zł. 

3. Zaciągnięte kredyty w łącznej wysokości ok. 22 mln zł stanowiły 

źródło finansowania wykonanych prac termo renowacyjnych, 

natomiast koszty termo renowacji obciążyły jedynie koszty obsługi 

kredytów, czyli odsetki i prowizje bankowe. 

4. Rozliczenie programu termorenowacji objęło: 

- prace ociepleniowe ścian zewnętrznych, 

- ocieplenia stropodachów, 

- wymianę stolarki okiennej.  

 

Po wyodrębnieniu  na kontach poszczególnych nieruchomości 

wydatków i wpływów na termorenowację, pozostały wobec tego już tylko 

w nieruchomościach - wydatki na prace remontowe nie będące 

termorenowacją, a także wpływy na te roboty remontowe. 

Podsumowanie tych danych w poszczególnych nieruchomościach  

pozwoliło uzyskać stany funduszu remontowego danej nieruchomości, 

które Państwu prezentujemy w tabeli. 
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1.3. Tabela ze stanami funduszy remontowych nieruchomości na dzień 

30 września  2014 r. 

 

Lp. Nr nieruchomości, adres

Stan funduszu 

remontowego na 

dzień 

30.09.2014r.

Wynik w 

przelicze

niu na m²

Wynik w 

przeliczeniu 

na          

m²/48 m-cy

1 2 3 4 5 6

1. 001 - ABRAHAMA 9 -162 026,67 -50,82 -1,06 2,00 *)

2. 002 - DMOWSKIEGO 2 -221 468,68 -70,69 -1,47 1,60 *)

3. 003 - DMOWSKIEGO 3 -21 118,38 -23,74 -0,49 1,60 *)

4. 004 - DMOWSKIEGO 6 i 8 -449 868,69 -71,01 -1,48 1,70 *)

5. 005 - DMOWSKIEGO 9 -9 739,07 -11,12 -0,23 1,40 *)

6. 006 - GAŁCZYŃSKIEGO 12 i 14 -314 728,31 -48,91 -1,02 2,00 *)

7. 007 - GAŁCZYNSKIEGO 16 i 18 -372 876,58 -57,94 -1,21 2,00 *)

8.
008 - GAŁCZYŃSKIEGO  17, 19 i 

21
223 245,77 22,28 0,46 1,00

9. 009 - GNIEŹNIEŃSKA 3 -96 582,49 -70,78 -1,47 1,95

10. 010 - KASPRZAKA 2 -218 964,31 -60,01 -1,25 1,40 *)

11. 011 - KASPRZAKA 6 i 8 -373 250,75 -52,18 -1,09 1,70 *)

12. 012 - KASPRZAKA 10 -192 647,20 -52,80 -1,10 1,20

13. 013 - KORCZAKA 2, 4 i 6 59 867,51 10,58 0,22 1,20

14. 014 - MORCINKA 8 -136 613,45 -35,12 -0,73 2,00 *)

15. 015 - OKRZEI 2 222 985,89 25,63 0,53 1,20

16. 016 - OKRZEI 4 -186 632,97 -76,11 -1,59 1,60 *)

17. 017 - OKRZEI 5 -307 553,74 -84,83 -1,77 2,00 *)

18. 018 - 16 PUŁKU UŁ.WLKP. 2 39 432,68 20,20 0,42 1,20

19. 019 - STAWOWA 49 i 51 -332 122,79 -94,01 -1,96 2,00 *)

20. 020 - SZUBIŃSKA 24 -96 058,43 -51,03 -1,06 1,40 *)

21. 021 - TRZCINIEC-GMINNA 21 39 089,87 30,72 0,64 1,10

22. 022 - WARYŃSKIEGO 2 i 4 75 070,36 11,84 0,25 1,10

23. 023 - WARYŃSKIEGO 6 i 8 63 808,16 10,15 0,21 1,50 *)

24. 024 - WARYŃSKIEGO 10, 12,14 -420 141,98 -61,19 -1,27 2,00 *)

25. 025 - WARYŃSKIEGO 16 -243 856,58 -62,73 -1,31 2,00 *)

26. 026 - WARYŃSKIEGO 24 -107 282,85 -91,21 -1,90 2,00 *)

27. 027 - WARYŃSKIEGO 51 -576 866,39 -84,12 -1,75 2,00 *)

28.
029 - KOSZAROWA 6, WYSOKA 

7
166 455,31 29,48 0,61 1,10

29.
030 - KOSZAROWA 10, 

WYSOKA 23
-109 882,28 -24,50 -0,51 1,20

30.
031 - KOSZAROWA 20, 

STAWOWA 15a, 21
-25 866,36 -3,31 -0,07 1,20

31.
032 - KOSZAROWA 24a, 26, 26a 

STAWOWA 29a
91 700,00 9,42 0,20 1,20

32. 033 - WYSOKA 27 -25 493,34 -7,94 -0,17 1,20

33. 034 - KOSZAROWA 14 30 610,67 72,15 1,50 0,10

34. 142 - WARYŃSKIEGO 22, 26 -267 912,02 -46,61 -0,97 2,00 *)

35. 036 - BOCIANOWO 41, 43, 45 -122 309,36 -92,08 -1,92 2,00 *)

36.
037 - CHROBREGO 2, 4, 6 

POMORSKA 31, 33
-75 822,55 -35,51 -0,74 1,20

Stawka 

odpisu 

na 

2015r.
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37. 038 - CIESZKOWSKIEGO 13,15 -164 189,45 -63,22 -1,32 2,00 *)

38. 039 - GARBARY 26 -134 572,04 -157,39 -3,28 2,00 *)

39. 040 - GARBARY 28 -81 952,25 -127,63 -2,66 2,00 *)

40.
041 - HETMAŃSKA 15, 

SIENKIEWICZA 42
1 450,18 0,82 0,02 1,20

41.
042 - KOŁŁĄTAJA 1, 

SZWALBEGO 2
-236 950,76 -117,62 -2,45 2,00 *)

42. 043 - KRASIŃSKIEGO 13,15,17 -15 898,39 -14,00 -0,29 1,20

43.
044 - MAZOWIECKA 1, 3 

POMORSKA 49, 51
-45 840,19 -25,12 -0,52 1,20

44. 045 - MAZOWIECKA 27 -5 859,60 -4,74 -0,10 1,20

45.
046 - SOWIŃSKIEGO 22a, 22b 

ŻÓŁKIEWSKIEGO 7, 9
-50 518,09 -21,46 -0,45 1,20

46. 047 - BOCIANOWO 20 -98 021,63 -88,68 -1,85 2,00 *)

47.
048 - BOCIANOWO 20a, 26  

RACŁAWICKA 9
-121 792,85 -12,63 -0,26 1,20

48. 049 - CHŁODNA 1, 3 94 376,67 24,76 0,52 1,10

49. 050 - CHŁODNA 20 -92 036,97 -79,89 -1,66 2,00 *)

50. 051 - CZARNA DROGA 3 206 318,35 45,85 0,96 1,00

51. 052 - CZARNA DROGA 5 i 9 453 109,99 44,34 0,92 1,00

52. 053 - GRUNWALDZKA 12a,12b 215 923,97 33,33 0,69 1,00

53.
054 - JASNA 1,        

GRUNWALDZKA 44-46
24 013,56 8,61 0,18 1,10

54. 055 - JACKOWSKIEGO 3,7,9,11 65 713,79 10,93 0,23 1,10

55. 056 - NORWESKA 8 145 455,08 69,23 1,44 0,90

56. 057 - POMORSKA 80-86 -29 213,35 -11,87 -0,25 1,20

57. 058 - STROMA 5 i 7 125 298,26 33,16 0,69 1,20

58. 059 - JACKOWSKIEGO 10 -232 045,53 -109,75 -2,29 1,00 *)

59.
060 - ŚLĄSKA 18 i 20, ŁOKIETKA 

33
240 708,78 55,67 1,16 1,10

60. 136 - GRUNWALDZKA 10a -30 061,70 -9,36 -0,19 1,20

61. 061 - BRODZIŃSKIEGO 1 22 999,94 5,72 0,12 1,20

62. 062 - BRODZIŃSKIEGO 5 -77 889,95 -18,84 -0,39 1,20

63.
063 - BRODZIŃSKIEGO 10, 

ZALESKIEGO 7
-5 245,81 -1,05 -0,02 1,20

64.
064 - BRZOZOWA 4 i 8, 

KONOPNICKIEJ 3
123 137,37 10,25 0,21 1,20

65. 065 - BRZOZOWA 21 -40 078,62 -10,62 -0,22 1,20

66. 066 - BRZOZOWA 23 38 971,19 9,64 0,20 1,00

67. 067 - BRZOZOWA 29 -29 408,16 -7,29 -0,15 1,20

68. 068 - BRZOZOWA 33 -26 162,75 -6,99 -0,15 1,20

69. 069 - BRZOZOWA 38 192 762,52 48,11 1,00 1,00

70. 070 - BRZOZOWA 39 78 487,48 19,46 0,41 1,00

71. 071 - CHOŁONIEWSKIEGO 2 61 640,56 35,04 0,73 1,20

72. 072 - CHOŁONIEWSKIEGO 30 -40 557,17 -16,58 -0,35 1,20

73. 073 - CHOŁONIEWSKIEGO 32 126 424,93 38,34 0,80 1,20

74. 074 - KONOPNICKIEJ 5 55 649,40 13,82 0,29 1,20
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75. 075 - KONOPNICKIEJ 22 i 24 166 420,68 20,79 0,43 1,00

76. 076 - KONOPNICKIEJ 29 155 443,58 54,04 1,13 1,20

77. 077 - KONOPNICKIEJ 35 48 140,15 11,85 0,25 1,20

78. 078 - KONOPNICKIEJ 57 183 010,37 36,38 0,76 1,10

79. 079 - KONOPNICKIEJ 61 118 979,55 29,55 0,62 1,00

80. 080 - LWOWSKA 1A -31 737,09 -10,32 -0,22 1,20

81.
081 - NOWODWORSKA 4 i 6, 

UGORY 3
120 011,81 10,41 0,22 1,00

82. 082 - NOWODWORSKA 23 124 523,32 38,82 0,81 1,20

83. 083 - NOWODWORSKA 25 150 270,10 17,61 0,37 1,10

84. 084 - NOWODWORSKA 35 -12 500,26 -4,28 -0,09 1,20

85. 085 - PODHALAŃSKA 7 -56 784,40 -19,20 -0,40 1,20

86. 086 - SOLSKIEGO 3 -249 258,97 -120,39 -2,51 2,00 *)

87. 087 - UGORY 27a - 27g 50 541,76 2,33 0,05 1,20

88. 088 - SOLSKIEGO 8 -191 270,83 -93,35 -1,94 1,80 *)

89. 113 - BRODZIŃSKIEGO 3 22 775,18 5,67 0,12 1,10

90. 132 - KONOPNICKIEJ 36 47 500,01 16,60 0,35 1,20

91. 133 - ZAPOLSKIEJ 10 91 896,17 22,98 0,48 1,00

92. 134 - NOWODWORSKA 33 85 540,12 13,88 0,29 1,00

93. 139 - KONOPNICKIEJ 34 40 086,78 18,12 0,38 1,20

94. 140 - BRZOZOWA 37 65 411,38 15,75 0,33 1,20

95. 141 - ZAPOLSKIEJ 14 5 703,83 0,96 0,02 1,20

96. 143 - BRZOZOWA 8C 22 308,76 13,03 0,27 0,20

97.
089 - BAŁKAŃSKA 4 i 6, 

CZESKA 11
174 237,98 16,12 0,34 1,20

98.
090 - BESKIDZKA 1 i 2, 

TUCHOLSKA 13
-396 483,64 -33,59 -0,70 1,20

99.
091 - BESKIDZKA 12, 

KARPACKA 56,UJEJSKIEGO 29
115 474,30 8,89 0,19 1,00

100.
092 - BIZIELA 16 i 20, 

SŁOWIAŃSKA 17
67 207,24 4,80 0,10 1,20

101. 093 - BIZIELA 21 i 23 -221 950,92 -127,69 -2,66 2,00 *)

102. 094 - BIZIELA 22 i 24 -379 985,99 -42,38 -0,88 1,20

103. 095 - CHORWACKA 14 55 295,92 15,36 0,32 1,20

104.
096 - CZESKA 2 i 4, 

UJEJSKIEGO 48, 52 i 64
-211 943,87 -9,82 -0,20 1,20

105. 097 - KARPACKA 26 -9 824,06 -9,04 -0,19 1,20

106. 098 - KARPACKA 39, 39a - 39c 93 608,28 4,37 0,09 1,00

107. 099 - POLNA 11, SERBSKA 1 52 926,29 5,19 0,11 1,20

108. 100 - SŁOWIAŃSKA 16 83 587,96 15,62 0,33 1,10

109. 101 - SŁOWIAŃSKA 23 -49 534,74 -8,82 -0,18 1,20

110. 102 - TUCHOLSKA 3 i 5 102 054,42 14,02 0,29 1,10

111. 103 - TUCHOLSKA 7 -98 184,62 -27,96 -0,58 1,20

112. 104 - TUCHOLSKA 9 i 11 111 220,13 15,28 0,32 1,00

113.
105 - TUCHOLSKA 15, 

UJEJSKIEGO 11
-10 734,79 -1,48 -0,03 1,20

114. 106 - UJEJSKIEGO 59, 63 i 65 177 308,07 16,38 0,34 1,00

115. 107 - WOJSKA POLSKIEGO 3 -58 310,46 -31,36 -0,65 1,20

116. 108 - BESKIDZKA 8 159 023,66 59,26 1,23 0,10

117. 109 - BESKIDZKA 4 34 303,26 20,32 0,42 0,10

118. 110 - UJEJSKIEGO 11A 108 311,06 44,88 0,94 0,10  
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119. 112 - BAŁKAŃSKA 9 56 565,82 7,97 0,17 1,20

120. 123 - CHORWACKA 26 -11 845,30 -1,63 -0,03 1,20

121. 137 - WOJSKA POLSKIEGO 5 -37 202,19 -20,03 -0,42 1,20

122. 114 - CZACKIEGO 1, 3 i 5 22 900,08 2,35 0,05 1,20

123. 115 - CZACKIEGO 2 144 247,73 25,87 0,54 1,00

124. 116 - CZACKIEGO 17, 21 i 23 56 331,49 4,77 0,10 1,20

125. 117 - CZACKIEGO 49 22 125,50 5,09 0,11 1,20

126. 118 - GACKOWSKIEGO 3 70 035,86 23,98 0,50 1,20

127. 119 - HALICKA 22 163 363,14 48,56 1,01 1,20

128. 120 - INOWROCŁAWSKA 22 -23 153,83 -15,45 -0,32 1,20

129.
121 - HALICKA 24, 26, 28 

INOWROCŁAWSKA 20
-66 970,23 -14,13 -0,29 1,20

130.
122 - HALICKA 30, 

INOWROCŁAWSKA 18
25 375,22 7,77 0,16 1,20

131.
124 - GACKOWSKIEGO 5, 

LESZCZYŃSKIEGO 101 i 103
-454 234,31 -45,37 -0,95 1,50 *)

132.
125 - LESZCZYŃSKIEGO 105, 

109 i 111
211 961,60 22,50 0,47 1,00

133. 126 - STRZELECKA 8a i 10 228 283,13 71,22 1,48 2,00 **)

134.
127 - GERSONA 2, 4, 6 GROBLA 

8, KOSSAKA 45, 47, 51
273 912,25 25,73 0,54 1,00

135. 128 - KOSSAKA 35 -52 895,55 -80,63 -1,68 1,70 *) 

136. 129 - GERSONA 3, 5, 1 227 941,86 40,84 0,85 1,60 *)

137. 130 - CZACKIEGO 6 112 908,65 28,66 0,60 1,00

138. 131 - GACKOWSKIEGO 1 46 292,25 10,32 0,22 1,20

139. 135 - KOSSAKA 49 7 758,61 5,94 0,12 1,20

140. 138 - CZACKIEGO 45 -4 511,93 -2,00 -0,04 1,20

*) stawka odpisu obowiązująca od 01.03.2015

**) stawka odpisu obowiązująca od 01.02.2015

 

2. Zasady funkcjonowania funduszy remontowych nieruchomości – 

pytania i odpowiedzi 

 

 

Od 1 stycznia 2014 roku w Spółdzielni  obowiązuje nowy Regulamin 

tworzenia i wydatkowania środków funduszu remontowego. Został on  

przyjęty  przez Radę Nadzorczą  w dniu 28.11.2013 r. uchwałą  

Nr 152/2013. Przedmiotowy regulamin został dostosowany do przyjętej  i 

uchwalonej przez Walne Zgromadzenie  w roku 2013   zmiany  § 153 

statutu Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, która to została 

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy w dniu 3 września 

2013r.  

1. Czego dotyczą zmiany:  

W ramach funduszu remontowego wyodrębnia się:  
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- fundusz remontowy nieruchomości,  

- fundusz remontowy wspólny.  

Nowy  regulamin zakłada  prowadzenie ewidencji i rozliczania 

wpływów i wydatków zarówno z funduszu remontowego 

nieruchomości,  jak również funduszu wspólnego. Oznacza to, iż na 

koniec kolejnego roku gospodarczego będą znane wyniki stanu 

funduszu remontowego w każdej nieruchomości oraz stan funduszu 

wspólnego. 

 

2. W jaki sposób będą gromadzone środki  na fundusz remontowy 

nieruchomości? 

 W tym zakresie zmiany są najważniejsze. Otóż wysokość środków 

przeznaczanych  na   fundusz remontowy  na dany rok jest uchwalana 

przez Radę  Nadzorczą  w Planie Gospodarczym nie tylko globalnie, 

tak jak do tej pory tj. do roku 2013 włącznie,  ale  dla każdej 

nieruchomości indywidualnie – poprzez zapisane w Planie 

indywidualne wysokości odpisów na fundusz remontowy danej 

nieruchomości. Wysokości odpisów  w danej nieruchomości będą 

zależeć od: 

- wartości potrzeb remontowych w nieruchomości, 

- stanu funduszu remontowego w nieruchomości, 

- możliwości w danym roku  dofinansowania funduszu nieruchomości: 

z  nadwyżki bilansowej, z funduszu remontowego wspólnego, z innych 

źródeł (kredyty, pożyczki), 

- uzgodnionych z mieszkańcami nieruchomości (prezydia Samorządów 

Nieruchomości) maksymalnych obciążeń w opłatach na fundusz 

remontowy.  

Oczywiście w przypadku dofinansowania funduszy remontowych w 

nieruchomościach  z nadwyżki bilansowej (jeśli Walne Zgromadzenie 

Spółdzielni tak postanowi), każda nieruchomość będzie pozyskiwać 

środki w tej samej jednostkowej wysokości, np. na m
2
 pow. użytkowej 

lokali mieszkalnych – zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia.     

   

3. W jaki sposób tworzy się środki na fundusz remontowy wspólny?  

 Z chwilą powołania do życia (01.01.2014 r.)  funduszu remontowego 

wspólnego, fundusz ten został zasilony środkami z dotychczasowego 

funduszu remontowego Spółdzielni w wysokości ok. 4 mln zł. 

Środki w tej kwocie wykazało saldo rozliczenia tego funduszu na dzień 

31.12.2013 r. Źródło ich pochodzenia to wpływy na fundusz 

remontowy do końca 2006 roku z opłat za przekształcanie praw do 
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lokali oraz z nadwyżek przychodów nad kosztami z działalności 

komercyjnej Spółdzielni.  

Środki te nie zostały przypisane jako wpływy na nieruchomościach, 

stanowiły źródło finansowania remontów lokali własnych i kosztów 

obsługi kredytów na ocieplenia w latach 2007-2009. Stąd też znalazły 

się poza ewidencją funduszu remontowego w nieruchomościach.   

    

4. Jaki jest bilans otwarcia funduszy remontowych nieruchomości? 

 Stan początkowy funduszy remontowych nieruchomości ustalono na 

podstawie prowadzonej od roku 2000 ewidencji wpływów i wydatków 

remontowych. Stany te nie uwzględniają wpływów i wydatków 

poniesionych na termorenowację i remonty dźwigów, które były i są 

realizowane wspólnie dla nieruchomości zgodnie z odrębnymi 

postanowieniami.  

Na dzień 30 września 2014 r. suma niedoborów stanów funduszu 

remontowego we wszystkich nieruchomościach Spółdzielni osiągnęła 

poziom powyżej 10 mln zł, a suma nadwyżek – ponad 6 mln zł. 

Aktualny deficyt na funduszu remontowym wynoszący ok. -3,8 mln 

zł, jest pokryty środkami finansowymi, którymi Spółdzielnia dysponuje 

na obecnym funduszu remontowym. 

 

5. W jaki sposób będą planowane i wykonywane remonty w 

nieruchomościach? 

 W 5-cio letnim okresie przejściowym, który zakłada Regulamin 

remonty będą planowane i wykonywane we wszystkich 

nieruchomościach przy zachowaniu następujących zasad: 

a) bez ograniczeń formalnych będą wykonywane remonty w 

nieruchomościach z nadwyżkami  stanów funduszu remontowego, 

których wartość w pełni pokrywa planowane wydatki remontowe w 

nieruchomości, 

b) w nieruchomościach, w których nadwyżka stanu funduszu 

remontowego jest mniejsza niż planowana wartość robót albo stan 

funduszu wykazuje niedobór, remonty mogą być wykonywane w 

przypadkach: 

- remont jest konieczny, gdy wynika z przeglądu technicznego 

(bezpieczeństwo techniczne), 

- remont powinien być wykonany, gdy  w Osiedlu zostały przyjęte już 

przed kilku laty określone zadania remontowe i ustalono konkretną 

kolejność wykonywania tych prac, a prace te nie objęły jeszcze tej  
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nieruchomości (np. wymiana w obwodach administracyjnych 

przewodów aluminiowych instalacji elektrycznej).      

Okres przejściowy to rozwiązanie prawne, które pozwala na 

uniknięcie koniecznych i radykalnych zmian wysokości opłat, 

szczególnie w odniesieniu do tych nieruchomości, których stan 

początkowy funduszu remontowego  – wykazuje nawet znaczący 

niedobór. Brak takich zapisów skutkowałby również niemożnością 

przeprowadzania remontów w nieruchomościach, w których ten 

niedobór występuje. Zatem w wielu nieruchomościach z deficytem 

środków na funduszu remontowym będzie możliwa realizacja 

określonych robót remontowych.  

Innymi słowy przez kilka najbliższych lat będziemy czynić 

starania, aby doprowadzić finanse każdej nieruchomości do stanu 

zrównoważonego. Osiągnięcie tego stanu pozwoli na większą 

samodzielność poszczególnych nieruchomości w planowaniu zadań 

remontowych, a także stworzy się szansa i możliwość na zastosowanie 

indywidualnych standardów i technologii remontów w 

nieruchomościach, gdyż to nieruchomość w pełni będzie finansować te 

plany.    

 

6. Czy będą znaczące podwyżki w opłatach na fundusz remontowy? 

 Ponieważ Regulamin przewiduje 5-cio letni okres przejściowy tj. do 

31.12.2018r. na zrównoważenie sald rozliczeń funduszu remontowego 

w nieruchomościach, należy stwierdzić iż stan ten można osiągać 

stosując następującą zasadę: należy w pierwszym kroku określić 

wartość wymaganych bezpieczeństwem technicznym wartość prac 

remontowych w nieruchomości, a następnie sprawdzić, czy obecny 

odpis na fundusz remontowy jest wystarczający na osiągnięcie na 

koniec okresu przejściowego – stanu zrównoważenia, jeśli nie – należy 

wyliczyć minimalna podwyżkę opłat na to konto, aby zrealizować 

powyższy cel główny.   

 

7. Czy pożyczki z funduszu remontowego wspólnego lub z innych źródeł 

są zwrotne?  

 Przyjęto, iż w uzasadnionych przypadkach przewiduje się pożyczki 

ze środków funduszu remontowego wspólnego na rzecz funduszy 

poszczególnych nieruchomości. Dotyczy to oczywiście przypadków 

finansowania koniecznych remontów, na które brak środków funduszu 

remontowego tej nieruchomości lub są one niewystarczające. W  

przypadku udzielenia takich pożyczek, środki z funduszu wspólnego 
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muszą być zwrócone do końca okresu przejściowego, a po nim w 

okresach nie dłuższych niż trzy lata.  

Obowiązek świadczenia na fundusz remontowy dotyczy 

członków Spółdzielni, właścicieli lokali nie będących członkami 

Spółdzielni oraz osób nie będących członkami Spółdzielni, którym 

przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali poprzez 

uiszczanie opłaty eksploatacyjnej w pozycji- fundusz remontowy 

ustalonej zgodnie z uchwałami odpowiednich organów statutowych. 

 

3. 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 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 844,45 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 
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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. 

 
4. Wieści z Osiedli 

 
Miło nam zakomunikować, iż mieszkańcy ul. Waryńskiego  na odcinku 

wzdłuż  „falowca” (blok - ul. Waryńskiego 51) zobaczyli na własne oczy 

ekipy budowlane, które co prawda dopiero w grudniu br. realizują jedno z 

zadań w ramach programu miejskiego budżetu obywatelskiego „5/6”, 

zapisanego w Uchwale nr 1164 Rady Miasta Bydgoszczy jako „budowa 

zatoczki parkingowej” - (fotografia potwierdza fakt budowy 49 miejsc 

parkingowych, w tym kilku dla niepełnosprawnych). 

 

 
Budowa zatoczek wzdłuż „falowca”  

 

Podjecie, uchwalenie i realizacja tego zadania na wniosek mieszkańców 

jest o tyle znaczące, gdyż dla władz miasta, w tym Rady Miasta 

Bydgoszczy przeszkodą nie okazały sie tytuły prawne do gruntów, ale 

faktyczne potrzeby mieszkańców, w tym przypadku potrzeby 

mieszkańców Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, w czym m.in. 
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zasługa dwojga radnych, będących jednocześnie członkami Spółdzielni – 

Pani Grażyny Kufel (wybranej także na obecną kadencję) oraz Janusza 

Czwojdy (prawdopodobnie też radnego - po nominacji Pani Elżbiety 

Rusielewicz na Z-cę Prezydenta Bydgoszczy).    

    Przy okazji warto odnotować skuteczną realizację pozostałych zadań z 

programu „5/6” zarówno na Osiedlu Błonie, ale także na innych Osiedlach 

Spółdzielni: Szwederowo, Górzyskowo, Wzgórze Wolności.    

 

 

Rozdział IV – Ważne pytanie, krótka odpowiedź 
 

 

1. Czy za wymianę okien spółdzielnia w dalszym ciągu refunduje 

część kosztów ? 

Tak. Nasza Spółdzielnia w dalszym ciągu refunduje część kosztów 

wymiany okien.  O szczegółowych  zasadach dofinansowania informują 

administracje osiedlowe. 

 

2. Czy w dalszym ciągu można składać wnioski o przeniesienie 

własności mieszkania? 

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. Czy mam obowiązek ustanowienia odrębnej własności 

mieszkania?  

Nie ma takiego obowiązku. Decyzja należy do Państwa. Ustawa o 

spółdzielniach mieszkaniowych daje tylko taką możliwość 

 

4. 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. 

 

5. Planuję remont mieszkania, czy gruz mogę wyrzucić do 

śmietnika? 

Gruzu i innych odpadów remontowych nie wrzucamy do śmietnika. 

Należy zamówić w firmie wywożącej odpady komunalne specjalny worek 

typu big-bag. Mieszkaniec zainteresowany odbiorem odpadów 
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budowlanych zgłasza się do przedsiębiorstwa odbierającego odpady w 

jego osiedlu celem pobrania worka na odpady. W ramach wnoszonej za 

pośrednictwem Spółdzielni opłaty za wywóz odpadów komunalnych 1 w 

roku przysługuje big-bag o pojemności 1 m
3
 bez dodatkowej opłaty na 

jedno gospodarstwo domowe. Pamiętajmy, że worek typu big-bag należy 

ustawić w miejscu umożliwiającym dojazd samochodem i podniesienie 

wypełnionego worka z wykorzystaniem hydraulicznego dźwigu 

samochodowego. Po zapełnieniu worka typu big-bag odpadami 

budowlanymi i rozbiórkowymi zgłaszamy telefonicznie przedsiębiorcy 

odbierającemu odpady komunalne w danym sektorze odbiór odpadów.  

 

 

Rozdział V - Adresy i telefony 
 

 
 

Numery telefonów bezpośrednich do poszczególnych komórek 

organizacyjnych w Spółdzielni: 

1) Telefon nr 52/376-97-82, gdzie można uzyskać połączenie z 

sekretariatem, a następnie z dowolnym numerem wewnętrznym. 

Skuteczniej i szybciej można uzyskać bezpośrednie połączenie, stosując 

odpowiednie końcówki numeru przypisanego do poszczególnych 

działów: 

 

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

lokali, sprzedaż i zamiana lokali, zaświadczenia)     

b)  52 / 376-97-70 - dział opłat i windykacji (wysokość i rozliczenia 

opłat miesięcznych oraz za dostarczone media, zadłużenia za 

użytkowanie lokali) 

c)  52 / 376-97- 84    -  kasa 

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

e) 52 / 376-97- 53    -  sekcja eksploatacji (w tym lokale  

użytkowe) 

f) 52 / 376-97- 71    -  dział spraw pracowniczych i administracji 

wewnętrznej (kadry i płace) 

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

h) 52 / 376-97-52  -  faks sekretariat Spółdzielni 
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2)  Dla uzyskania połączenia z poszczególnymi osiedlami dostępne są nw. 

numery telefonów:    

   

ORANGE T-MOBILE 

a) Błonie  52/379-14-62 52/379-12-71

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

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

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

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

f) Dom Kultury ORION - 696-002-923

g) Klub ARKA - 696-002-921  
 

3)  Dla uzyskania połączenia z pogotowiem technicznym prosimy 

dzwonić wyłącznie na nw. numery telefonów: 

 

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

i centralnego ogrzewania 

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

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

Osiedlu Śródmieście - całodobowo 

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

pozostałych osiedlach – całodobowo 

 

 

Godziny przyjmowania zgłoszeń: 

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

- poniedziałki, środy, czwartki od 15.00 do 22.00 

- wtorki od 16.00 do 22.00 

- piątki od 14.00 do 22.00  

 

W przypadku poważnych awarii prosimy o zgłaszanie do pogotowia 

spółdzielczego – całodobowo. 
 
Przesyłanie wiadomości drogą e-mail (szybkie pytanie i szybka 

odpowiedź), to alternatywna możliwość łatwego kontaktu, lecz zwracamy 

uwagę, iż korespondencja ta, bez podpisu identyfikującego członka  

i obraźliwa pozostanie bez odpowiedzi. 

Nasza witryna internetowa:        www.bsm.bydgoszcz.pl 

                e-mail: bsmzarzad@pro.onet.pl 

http://www.bsm.bydgoszcz.pl/
mailto:bsmzarzad@pro.onet.pl
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  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 

 

Godziny pracy zarządu i administracji:            

       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 
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