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Wprowadzenie  
 
  

. 

W kalendarzu i za oknem wiosna, aura więc stosunkowo przychylna, co 

idzie w parze z dobrymi wieściami dla wszystkich mieszkańców Bydgoskiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej, jako że dobre wyniki działalności Spółdzielni za rok 

2016 zostały zbadane i potwierdzone przez biegłego rewidenta, który sporządził 

opinię i raport o sprawozdaniu finansowym Spółdzielni. Dokumenty te 

przedstawił Radzie Nadzorczej, potwierdzając stany i salda poszczególnych kont 

księgowych, na bazie których dane zawarte w sprawozdaniu finansowym należy 

traktować jako pewne i ostateczne.  

Jest to o tyle istotne, jako że osiągnięty został niezwykle korzystny wynik 

w zakresie dodatkowych przychodów finansowych netto, bo w kwocie 5 834 576 

tys. zł netto, stanowiącej wartość nadwyżki bilansowej. Jest on o około 1 mln zł 

wyższy od ubiegłorocznego, mimo że koniunktura gospodarcza w handlu i 

usługach się nie poprawia, a odsetki od lokat terminowych zmalały do 

symbolicznych wręcz wartości. 

Zasługą tych zwiększonych dochodów jest zbycie na Towarowej Giełdzie 

Energii S.A. świadectw efektywności energetycznej, czyli tzw. „białych 

certyfikatów”, z której to transakcji Spółdzielnia pozyskała po opodatkowaniu 

ponad 1,88 mln zł netto. Więcej szczegółów w artykule traktującym o 

sprawozdaniu finansowym oraz w skrótach sprawozdań Rady Nadzorczej i 

Zarządu.  

W całości z tymi dokumentami można się zapoznać po zalogowaniu się 

jako członek Spółdzielni na stronie internetowej Bydgoskiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej. Będą one także wyłożone w Spółdzielni - w siedzibach 

administracji i zarządu – od pierwszych dni maja br.    

Biegły rewident pozytywnie ocenił przygotowane sprawozdanie finansowe 

oraz sytuację majątkowo-finansową Spółdzielni, która jest stabilna i 

zadawalająca.    
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Informujemy, że w roku 2016 podobnie jak w ostatnich Spółdzielnia 

osiągnęła bardzo korzystne wyniki finansowe i skutecznie zrealizowała 

wszystkie zadania statutowe.  

Rok 2016 dzięki prowadzonym systematycznie intensywnym wysiłkom 

windykacyjnym w Spółdzielni to kolejny rok, w którym zmniejszone zostały 

ponownie zadłużenia w opłatach za użytkowanie lokali mieszkalnych. Uzyskany 

wskaźnik zadłużenia niecałe 4% wobec pełnej kwoty obrotów finansowych 

Spółdzielni w całym roku gospodarczym, jest satysfakcjonujący, co potwierdził 

biegły rewident. Poza prowadzoną starannie windykacją przez pracowników 

Spółdzielni, słowa podziękowania należą się także członkom Komisji Społeczno-

Kulturalnej Rady Nadzorczej Spółdzielni, którzy uczestniczyli w bezpośrednich 

rozmowach z dłużnikami. 

Toczy się życie kulturalne w Domach Kultury Spółdzielni. Informujemy o 

nim, zamieszczając fotografie z poszczególnych wydarzeń kulturalnych..  

   W tym numerze Informatora jeszcze kilka innych ciekawych informacji, w 

tym szczególnie o obradach Walnego Zgromadzenia, szczególnie w kontekście 

podziału zwiększonej kwoty nadwyżki bilansowej.  

 Zachęcamy zatem zarówno do lektury tego wydania Informatora, ale także 

do obecności na Walnym Zgromadzeniu. 

  

Życzymy interesującej lektury.     

 

Rozdział I – Informacje z bieżącej działalności Spółdzielni 
 

 

1. Podstawowe informacje o sprawozdaniu  finansowym za rok 2016 

oraz opinia biegłego rewidenta o wyniku jego badania 
 

Sprawozdanie finansowe Spółdzielni składa się z kilku ważnych dokumentów, w 

tym: 

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 

2. Bilans Spółdzielni, który na dzień 31.12.2016r. wykazuje po stronie 

aktywów i pasywów sumę 145 113 184,51 zł   

3. Rachunek zysków/strat – wykazujący zysk netto w kwocie – 5 834 

575,54 zł 

4. Zestawienie zmian w funduszu własnym – zmniejszenie o kwotę 

2 962 659,99 zł 

5. Rachunek przepływów pieniężnych  - zwiększenie o kwotę  

6 035 318,50 zł  

6. Dodatkowe informacje i objaśnienia 
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7. Opinia i raport biegłego rewidenta  

 

Dokumenty te zawierają bardzo wiele liczb, kwot, wskaźników – dlatego 

też niezwykle ważnym dla sprawozdania jest opinia i raport niezależnego 

biegłego rewidenta, którego w ramach konkursu wybiera co roku Rada 

Nadzorcza.  

Opinia i raport biegłego zawiera bowiem ocenę sprawozdania. W 

odniesieniu do sprawozdania finansowego za rok 2016 biegły rewident w swojej 

opinii stwierdził, iż:  

1. Sprawozdanie  finansowe zostało sporządzone prawidłowo i zgodnie z 

wymogami ustawy o rachunkowości na podstawie prawidłowo 

prowadzonych ksiąg rachunkowych,  

2. Przekazuje rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej 

Spółdzielni na dzień 31.12.2016 r. jak też wynik finansowy za miniony 

rok  gospodarczy. 

3. Jest zgodne z obowiązującymi w Spółdzielni przepisami prawa i 

postanowieniami statutu Spółdzielni 

4. Jest kompletne co do zakresu wymaganych prawnie informacji 

 

Natomiast w swoim raporcie o sprawozdaniu finansowym biegły odniósł 

się szczegółowo do określonych danych zawartych w poszczególnych 

dokumentach sprawozdania, dokument ten liczy 23 strony.  

 W raporcie biegły stwierdził m. i.:  

1. Spółdzielnia za rok 2016 uzyskała korzystne dla dalszego funkcjonowania 

wyniki finansowe, czego dowodem są uzyskane korzystne wskaźniki 

płynności finansowej (znacznie przekraczające zalecany wskaźnik 1, 00 – 

uzyskano 1,71)     

2. Potwierdza sumy bilansowe oraz uzyskany za rok 2016 wynik zysku netto 

(nadwyżki bilansowej) w wysokości 5 834 575, 54 zł  

3. Stwierdza  zgodność wszystkich danych zawartych w poszczególnych 

dokumentach z saldami kont księgowych, w tym stany poszczególnych 

funduszy (np. zasobowego, udziałowego, remontowego i pozostałych) 

4. Potwierdza prawidłowość rozliczeń z budżetem z tytułów podatkowych i 

pozostałych   

5. Stwierdził także, iż dane zawarte w sprawozdaniu zarządu za rok 2016 

(które zostało do sprawozdania finansowego dołączone) są zgodne z 

danymi zawartymi w poszczególnych dokumentach sprawozdania 

finansowego  
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Biegły przedstawił powyższą pozytywną opinię i raport o sprawozdaniu 

finansowym spółdzielni za rok 2016 Radzie Nadzorczej.   

 Potwierdzenie przez biegłego rewidenta prawidłowo przedstawionych 

wyników finansowych Spółdzielni jest ważnym i pozytywnym faktem dla 

wszystkich członków Spółdzielni, gdyż stanowisko biegłego sankcjonuje 

korzystne wyniki uzyskane za rok 2016.     
 

2. Skrót Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016 

       
Zgodnie z § 50 ust. 1 pkt.8 Statutu Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, 

Rada Nadzorcza przedkłada Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie ze swojej 

działalności za rok 2016. 

Podstawowym i najważniejszym zadaniem Rady Nadzorczej Spółdzielni 

jest kontrola i nadzór nad działalnością Spółdzielni, wynika to z art. 44 ustawy 

Prawo spółdzielcze i § 50 Statutu Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Celem 

kontroli i nadzoru jest ocena legalności, rzetelności i gospodarności działań 

Spółdzielni. Swoje statutowe zadania Rada Nadzorcza realizowała poprzez 

tematy zawarte w uchwalonym rocznym planie pracy. 

   Efektem pracy Rady Nadzorczej w 2016 roku były podjęte uchwały i tak: 

1. W zakresie działalności finansowo – gospodarczej podjęto 7 uchwał, które 

dotyczyły: 

- przyjęcia sprawozdania finansowego BSM za 2016 rok, 

- przyjęcia analiz ekonomicznych za poszczególne okresy (kwartały, rok), 

- przyjęcia Planu Gospodarczego na 2017 rok, 

- zapoznania się z wynikami z lustracji pełnej za lata 2013-2015. 

2. W zakresie zmian regulaminów wewnętrznych Spółdzielni podjęto 8  

uchwał, które dotyczyły zmiany lub zaktualizowania następujących 

regulaminów: 

- Regulamin finansowania budowy, zawierania umów i korzystania z garaży 

oraz finansowania, dysponowania i użytkowania innych pomieszczeń 

gospodarczych w Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, 

- Regulamin tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego w Bydgoskiej 

Spółdzielni  Mieszkaniowej, 

- Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i 

ustalania opłat w Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, 

- Regulamin rozliczania ciepłej i zimnej wody oraz odprowadzania ścieków w 

Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, - 2 razy. 

- Regulamin wynagradzania członów Zarządu  Bydgoskiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej, 
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- Regulamin ogłaszania i przeprowadzania przetargów na wykonanie robót 

remontowo-budowlanych i świadczenie usług oraz dostaw realizowanych dla 

Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, 

- Regulamin Rad Nieruchomości Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.   

3. W zakresie spraw członkowskich podjęto 69 uchwał dotyczących m.in.: 

- wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni, 

- pozbawienia członkostwa poprzez wykluczenie ze Spółdzielni, 

- wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu,  

- przywrócenia prawa członkowskiego, 

- rozpatrzenia odwołania od uchwały Rady Nadzorczej. 

4. W zakresie spraw organizacyjnych i pracowniczych Spółdzielni oraz   

funduszu płac podjęto 13  uchwał , w tym m.in.: 

- organizacji Walnego Zgromadzenia w 2016 roku, 

- Planów podziału etatów i schematu organizacyjnego BSM na 2017 rok, 

- Osobowego funduszu płac 2017 rok, 

- premii  członków Zarządu Spółdzielni. 

5. W zakresie działalności i organizacji Rady Nadzorczej podjęto 14 uchwał 
w tym:   

- przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2016 rok. 

- zmian i korekt w Planie Pracy Rady Nadzorczej i Komisji stałych w 2016, 

- powołania Komisji czasowych Rady Nadzorczej,  

- przyjęcia Planu Pracy Rady Nadzorczej i Komisji stałych na 2016 rok, 

- wybory prezydium i składów komisji Rady Nadzorczej w 2016 r.  

6. W zakresie spraw gruntowych podjęto 2 uchwały. 

Łącznie w roku 2016 Rada Nadzorcza podjęła 113 uchwał. 

Stanowiska Rady Nadzorczej, w tym i uchwały były przyjmowane zawsze 

po przedstawieniu opinii przez Komisje stałe. Wszystkie komisje działały w 

oparciu o regulamin, który określa zakres i zasady ich działania. 

Komisja Rewizyjna w swojej działalności zajmowała się oceną bieżącej 

działalności gospodarczej i planów gospodarczych Spółdzielni ze szczególnym 

uwzględnieniem gospodarki finansowej, okresowymi ocenami wykonania przez 

Spółdzielnię jej zadań społeczno-gospodarczych, oceną struktury organizacyjnej 

i funduszu płac, oceną projektów zmian regulaminów. Jednym z ważnych zadań 

tej komisji było badanie i ocena stopnia realizacji wniosków i udzielonych 

odpowiedzi oraz uchwał Walnego Zgromadzenia odbytego w częściach w 2016 

roku.      

Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi między innymi 

analizowała i opiniowała plany gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz 

plany remontów. Członkowie Komisji byli obserwatorami przetargów, 

uczestniczyli w takich zadaniach jak: kontrole stanu dźwigów, placów zabaw, 
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terenów zielonych, przeglądy poszczególnych budynków, ocena utrzymania 

porządku i czystości na nieruchomościach, a także sprawdzanie stanu 

przygotowania administracji Spółdzielni do sezonów zimowych i letnich.  

Komisja ds. Działalności Społecznej i Kulturalnej opiniowała i oceniała 

działalność społeczną i kulturalną w domach kultury i na osiedlach. Członkowie 

Komisji współuczestniczyli w organizowaniu zadań o charakterze kulturalnym 

wynikających z planów pracy placówek kultury Bydgoskiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej. Ważnym i trudnym zadaniem tej komisji był współudział w 

procesie windykacji zadłużeń. Na posiedzenia komisji zapraszani byli dłużnicy, z 

którymi prowadzono rozmowy na temat możliwości wyjścia z zadłużenia. 

Dłużnicy byli informowani o formach i zasadach spłaty zaległości, a także o 

warunkach jakie należy spełnić, aby otrzymać dodatek mieszkaniowy.   

 

Zrealizowanie zadań wynikających z Planu Gospodarczego na 2016 rok jest 

podstawą do wydania pozytywnej opinii Rady Nadzorczej o działalności Zarządu 

Bydgoskiej  Spółdzielni Mieszkaniowej w 2016 roku.  

Pozytywna opinia Rady Nadzorczej w tym zakresie wynika także z dobrych 

wyników oceny działalności Spółdzielni zawartych w protokole z lustracji z dnia 

10.10.2016 r oraz w liście polustracyjnym z dnia 28.10.2016 r.,  

W dokumentach tych stwierdza się m.in. iż:  

- Zarząd Spółdzielni przestrzega zasady gospodarności, 

- w Spółdzielni nie stwierdzono braku legalności przy podejmowaniu uchwał 

i decyzji organów, 

- zachowane zostały zasady rzetelności, 

W związku z czym nie zostały sformułowane wnioski polustracyjne.   

Rada Nadzorcza dziękuje zatem i gratuluje działaczom Rad Nieruchomości, 

Spółdzielczych Rad Osiedli, Zarządowi i pracownikom Spółdzielni za dobre 

wyniki i trud na rzecz naszego wspólnego dobra, którym jest Bydgoska 

Spółdzielnia Mieszkaniowa.  
Rada Nadzorcza będzie aktywnie wspierała wszelkie inicjatywy mające na 

celu rozwój spółdzielczości mieszkaniowej i ochronę interesów jej członków. 

Sprawozdanie za rok 2016 zostało przyjęte przez Radę Nadzorczą na 

posiedzeniu plenarnym w dniu 23 lutego 2017 roku. 

 

Całe Sprawozdanie RN za rok 2016 (bez skrótów) jest dostępne na stronie 

internetowej Spółdzielni: www.bsm.bydgoszcz.pl, a od pierwszych dni maja 

także w siedzibach administracji osiedlowych i w Zarządzie Spółdzielni. 

 

 

 

http://www.bsm.bydgoszcz.pl/
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3. Skrót Sprawozdania Zarządu Spółdzielni za rok 2016 
 

Zgodnie z art. 89 § 1 ustawy Prawo Spółdzielcze oraz art. 49 ustawy o 

rachunkowości Zarząd Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej jest zobowiązany 

przygotować i przedstawić sprawozdanie z działalności Spółdzielni za rok 2016. 

Ponieważ Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni za rok 2016 liczy 32 strony, w 

tym 27 tabeli, w Informatorze przedstawiamy jedynie informacje najważniejsze. 

Sprawozdanie zawiera:  

1. Informacje ogólne 

2. Zagadnienia członkowsko-mieszkaniowe 

3. Wyniki finansowe i gospodarcze 

4. Wyniki eksploatacji w nieruchomościach na dzień 31.12.2016r.  

a) mieszkaniowych 

b) garażowych 

5. Wyniki finansowe w lokalach użytkowych (spółdzielcze prawo 

własnościowe i własność odrębna) 

6. Strukturę kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego 

7. Koszty zarządzania i administrowania 

8. Średnie zatrudnienie 

9. Koszty eksploatacji dźwigów osobowych 

10. Koszty sprzątania 

11. Koszty dostawy ciepła i innych mediów  

12. Zaległości z tytułu opłat i windykacja należności 

13. Gospodarka lokalami użytkowymi w najmie i dzierżawa terenów 

14. Działalność remontowa, stan poszczególnych funduszy remontowych 

15. Zakończenie spłat na termo renowację 

16. Działalność inwestycyjna  

17. Działalność społeczno-kulturalna 

18. Kontrole zewnętrzne w spółdzielni i ich wyniki 

19. Zamierzenia spółdzielni na najbliższa przyszłość  

20. Podsumowanie 

 

1. Informujemy, iż  Zarząd pracował w niezmienionym składzie osobowym, a 

jego członkowie uzyskali na Walnym Zgromadzeniu 2016 absolutoria oraz 

pozytywne oceny za działalność w roku 2016 ze strony Rady Nadzorczej. 
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Zarząd odbył 35 posiedzenia protokołowane i podjął 134 uchwały. Poza 

posiedzeniami w trybie zespołowym oraz indywidualnym członkowie 

zarządu prowadzili ciągły proces zarządzania zasobami oraz majątkiem 

wspólnym członków oraz  zasobami finansowymi. Pełnili nadzór nad pracą 

5-ciu administracji osiedlowych. Realizowali także zadania stawiane przez 

Radę Nadzorczą. W zasobach Spółdzielni pozostawało nadal 142 

nieruchomości mieszkaniowych (nie wyodrębniła się żadna Wspólnota) oraz 

55 zespołów garażowych i 297 lokali użytkowych.   

2. Na dzień 31.12. 2016 r. Spółdzielnia liczyła 14776 lokali mieszkalnych oraz 

kilkuset pozostałych , natomiast 13761 członków. Nie wszyscy nabywający 

lokale wstępują w szeregi  członków, choć każdy członek – oprócz 

ewidentnych przywilejów o charakterze formalno- prawnym - odnosi 

konkretne i znaczące korzyści materialne - w roku 2016 członkowie wnosili o 

0,31 zł/m2/m-c niższe opłaty za eksploatację, a w opłatach na fundusz 

remontowy nieruchomości o ok. 0,68 zł/m2/m-c. Efekty te to skutek 

dofinansowania z nadwyżki bilansowej, wypracowanej w roku 2015.      

3. Na uwagę zasługuje wypracowany w 2016 zysk netto tj. nadwyżka bilansowa 

w wysokości 5.834.575,54 zł. Jest to kwota znacząco wyższa od 

ubiegłorocznej, gdyż Spółdzielnia w ubiegłym. roku pozyskała dodatkowe 

środki ze sprzedaży świadectw efektywności energetycznej czyli tzw. 

„białych certyfikatów”. Szkoda, że certyfikaty te zgodnie z ustawą mogły 

obejmować tylko okres po roku 2011, ale w warunkach pogarszającej się 

koniunktury gospodarczej dla rynku drobnych usług i handlu, a także przy 

niskich oprocentowania terminowych lokat bankowych, przychody te należy 

docenić szczególnie.    

4. Jeśli idzie o wyniki rozliczeń eksploatacji w nieruchomościach 

mieszkaniowych, należy zauważyć, iż w większości nieruchomości uzyskane 

zostały nadwyżki (72 nieruchomości), ich poszczególne wartości zostały 

zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych (art. 6 ust.1) ujęte w 

kalkulacjach opłat z konserwację i utrzymanie nieruchomości w roku 

bieżącym, jako przychody tych nieruchomości. W podobny sposób zostały 

przeniesione pozostałe wyniki z nieruchomości z niedoborami, jednakże na 

poczet kosztów eksploatacji poszczególnych nieruchomości. Zarząd 

zawiadomił w terminie do 31.03.2017 r. o zmianie wysokości opłat 

eksploatacyjnych obowiązujących od 01.07.br. podając nowe wartości stawek 

opłat za konserwację, zgodne z wyliczonymi wartościami indywidualnie dla 

każdej nieruchomości. 
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5. W lokalach użytkowych o statusie spółdzielczego własnościowego prawa do 

lokalu oraz własności odrębnej, uzyskane został w większości lokali nadwyżki 

przychodów.  

6. Opłaty zależne od Spółdzielni utrzymane zostały w 2016 r. na poziomie – 

29,95% (za okres poprzedni - 30,63 %); z kolei opłaty niezależne od 

Spółdzielni w 2016 r. – 70,05% (poprzednio 69,88 %)  

7. Łączne jednostkowe koszty zarządzania i administrowania dla lokali 

mieszkalnych wyniosły 0,80 zł/m2/m-c (za rok poprzedni - 0,77 zł/m2/m-c), 

natomiast opłaty dla członków zostały utrzymane w wysokości  

0,49 zł/m2/m-c, jako że różnica została pokryta w ramach dofinansowania z 

nadwyżki bilansowej za rok 2015 w kwocie  ok. 2,4 mln zł. 

8. Średnie zatrudnienie wyniosło 197,11 etatu wobec 203,25 etatów 

planowanych, co stanowi 97,0 %. Pojawiły się pewne problemy z 

zatrudnieniem specjalistów ds. technicznych – brak ofert na rynku w ogóle 

oraz w grupie sprzątaczek, w której występuje znaczna fluktuacja 

zatrudnienia. 

9. Fundusz płac łącznie ze świadczeniami indywidualnymi dla pracowników, 

wynikających z UZP został wydatkowany w 100 %. 

10.  Zgodnie z wieloletnim Planem Remontów Dźwigów (uchwała Walnego 

Zgromadzenia nr 27/2010) w latach 2010-2015 wymieniono 56 dźwigów oraz 

jeden zmodernizowano. W roku ubiegłym zamontowano dwa nowe dźwigi, 

wdrożona została istotna dla mieszkańców dodatkowa funkcja dźwigów tj. 

zjazd kabiny do poziomu zerowego.      

11.  Koszty sprzątania w poszczególnych osiedlach w odniesieniu do przyjętej w 

Spółdzielni jednostki rozliczeniowej są zróżnicowane ze względu na specyfikę 

poszczególnych osiedli, a jednocześnie systematyczny  i nierównomierny 

spadek liczby osób i psów. Koszty te wykazują jednak zbliżony poziom 

jednostkowy w przeliczeniu na 1 m
2
 /m-c. Osiągnięty średni wskaźnik kosztów 

sprzątania (0,32 zł/m
2
/m-c) jest wyraźnie konkurencyjny na bydgoskim rynku 

sprzątania zasobów mieszkaniowych. 

12.  Z zadowoleniem należy stwierdzić, iż w roku 2016 w lokalach mieszkalnych 

nie wzrosła kwota zadłużenia, gdyż nastąpił dalszy spadek kwoty zaległości o 

60.444 zł   

 Zadłużenie użytkowników lokali mieszkalnych na dzień 31.12.2016 wyniosło 

2 806 266 zł.  
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 To skutek intensywnych działań windykacyjnych etatowych służb 

spółdzielczych, które obejmują tysiące czynności w roku, a także spotkania z 

dłużnikami przeprowadzane systematycznie przez Komisję ds. Społeczno-

Kulturalną Rady Nadzorczej. 

13.  W 2016 r. Spółdzielnia zarządzała 297 lokalami użytkowymi w najmie oraz 

realizowała  95 umów na dzierżawę terenów pod parkingi, pawilony handlowe 

i usługowe oraz garaże blaszane.    

 Z tego tytułu Spółdzielnia uzyskała za 2016 r. dochody w wysokości 4.448.773 

zł brutto, które weszły w skład nadwyżki bilansowej. 

14.  W roku 2016 wykonano remonty w nieruchomościach mieszkalnych na 

ogólną kwotę 8.843.826 zł (w roku poprzednim 6.658.999 zł.). 

    Największe wydatki zostały poniesione  m.in. na:           

- roboty instalacyjne       3.106.667 zł 

- remonty chodników i parkingów   1.757.932 zł 

- remonty elektryczne         717.213 zł 

- roboty na terenach zielonych           703.120 zł 

- remonty klatek schodowych       564.568 zł 

15.  Stan funduszy remontowych nieruchomości na dzień 31.12.2016 r. 

przedstawia także tabela: 

Lp Nr nier. Adres nieruchomości Wynik

Wynik w 

przeliczeniu 

na m
2
/24 m-c

1 2 3 4 5

1 001 ABRAHAMA 9 -150 463,86 -1,97

2 002 DMOWSKIEGO 2 -51 163,76 -0,68

3 003 DMOWSKIEGO 3 -14 332,87 -0,67

4 004 DMOWSKIEGO 6 i 8 -135 710,18 -0,89

5 005 DMOWSKIEGO 9 -3 914,90 -0,19

6 006 GAŁCZYŃSKIEGO 12 i 14 -74 140,66 -0,48

7 007 GAŁCZYNSKIEGO 16 i 18 -70 041,67 -0,45

8 008 GAŁCZYŃSKIEGO  17, 19 i 21 264 335,44 1,10

9 009 GNIEŹNIEŃSKA 3 -29 223,06 -0,89

10 010 KASPRZAKA 2 -43 873,89 -0,50

11 011 KASPRZAKA 6 i 8 -223 507,57 -1,30

12 012 KASPRZAKA 10 -50 492,16 -0,58

13 013 KORCZAKA 2, 4 i 6 84 483,17 0,62

14 014 MORCINKA 8 -121 772,04 -1,30

15 015 OKRZEI 2 390 224,42 1,87

16 016 OKRZEI 4 -54 841,90 -0,93

17 017 OKRZEI 5 -111 623,40 -1,28

18 018 16 PUŁKU UŁ.WLKP. 2 12 489,21 0,27

19 019 STAWOWA 49 i 51 -122 174,72 -1,44  
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20 020 SZUBIŃSKA 24 -15 196,37 -0,34

21 021 TRZCINIEC-GMINNA 21 12 184,91 0,40

22 022 WARYŃSKIEGO 2 i 4 307 922,29 2,02

23 023 WARYŃSKIEGO 6 i 8 -32 306,45 -0,21

24 024 WARYŃSKIEGO 10, 12 i 14 -51 794,81 -0,31

25 025 WARYŃSKIEGO 16 -39 981,35 -0,43

26 026 WARYŃSKIEGO 24 -57 087,55 -2,02

27 027 WARYŃSKIEGO 51 -232 856,72 -1,41

28 029 KOSZAROWA 6, WYSOKA 7 247 752,26 1,83

29 030 KOSZAROWA 10, WYSOKA 23 27 315,67 0,25

30 031 KOSZAROWA 20, STAWOWA 15a, 21 51 632,61 0,28

31 032 KOSZAROWA 24a, 26, 26a STAWOWA 29a 284 845,32 1,22

32 033 WYSOKA 27 58 952,58 0,76

33 034 KOSZAROWA 14 22 052,28 2,17

34 142 WARYŃSKIEGO 22, 26 -56 520,24 -0,41

35 036 BOCIANOWO 41, 43, 45 -51 285,12 -1,61

36 037 CHROBREGO 2, 4, 6 POMORSKA 31, 33 -10 672,78 -0,21

37 038 CIESZKOWSKIEGO 13 i 15 -7 655,68 -0,12

38 039 GARBARY 26 -90 273,26 -4,40

39 040 GARBARY 28 -48 365,61 -3,14

40 041 HETMAŃSKA 15, SIENKIEWICZA 42 66 719,22 1,56

41 042 KOŁŁĄTAJA 1, SZWALBEGO 2 -115 077,69 -2,38

42 043 KRASIŃSKIEGO 13, 15 i 17 -893,33 -0,03

43 044 MAZOWIECKA 1, 3 POMORSKA 49, 51 14 457,64 0,33

44 045 MAZOWIECKA 27 -3 315,36 -0,11

45 046 SOWIŃSKIEGO 22a, 22b ŻÓŁKIEWSKIEGO 7, 9 42 169,85 0,75

46 047 BOCIANOWO 20 -35 559,54 -1,34

47 048 BOCIANOWO 20a, 26  RACŁAWICKA 9 70 042,56 0,30

48 049 CHŁODNA 1, 3 114 874,04 1,26

49 050 CHŁODNA 20 -22 742,29 -0,82

50 051 CZARNA DROGA 3 230 907,22 2,12

51 052 CZARNA DROGA 5 i 9 355 850,50 1,45

52 053 GRUNWALDZKA 12a i 12b 399 030,99 2,57

53 054 JASNA 1,GRUNWALDZKA 44-46 63 985,25 0,96

54 055 JACKOWSKIEGO 3, 7, 9, i 11 120 774,86 0,84

55 056 NORWESKA 8 173 774,41 3,45

56 057 POMORSKA 80-86 77 672,28 1,31

57 058 STROMA 5 i 7 136 726,78 1,50

58 059 JACKOWSKIEGO 10 -137 224,13 -2,70

59 060 ŚLĄSKA 18 i 20, ŁOKIETKA 33 204 832,63 1,97

60 136 GRUNWALDZKA 10a 60 656,25 0,79

61 061 BRODZIŃSKIEGO 1 136 001,65 1,41

62 062 BRODZIŃSKIEGO 5 23 350,58 0,24

63 063 BRODZIŃSKIEGO 10, ZALESKIEGO 7 144 094,81 1,20

64 064 BRZOZOWA 4 i 8, KONOPNICKIEJ 3 250 466,71 0,87

65 065 BRZOZOWA 21 78 418,43 0,87

66 066 BRZOZOWA 23 79 436,63 0,82

67 067 BRZOZOWA 29 93 148,56 0,96

68 068 BRZOZOWA 33 38 983,96 0,43

69 069 BRZOZOWA 38 242 079,67 2,52

70 070 BRZOZOWA 39 84 144,62 0,87

71 071 CHOŁONIEWSKIEGO 2 69 003,81 1,63

72 072 CHOŁONIEWSKIEGO 30 -13 730,05 -0,23

73 073 CHOŁONIEWSKIEGO 32 111 442,82 1,41

74 074 KONOPNICKIEJ 5 99 350,97 1,03

75 075 KONOPNICKIEJ 22 i 24 306 915,07 1,60
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70 070 BRZOZOWA 39 84 144,62 0,87

71 071 CHOŁONIEWSKIEGO 2 69 003,81 1,63

72 072 CHOŁONIEWSKIEGO 30 -13 730,05 -0,23

73 073 CHOŁONIEWSKIEGO 32 111 442,82 1,41

74 074 KONOPNICKIEJ 5 99 350,97 1,03

75 075 KONOPNICKIEJ 22 i 24 306 915,07 1,60

76 076 KONOPNICKIEJ 29 89 725,40 1,30

77 077 KONOPNICKIEJ 35 147 949,80 1,52

78 078 KONOPNICKIEJ 57 204 471,51 1,69

79 079 KONOPNICKIEJ 61 75 649,87 0,78

80 080 LWOWSKA 1A 61 955,67 0,84

81 081 NOWODWORSKA 4 i 6, UGORY 3 318 921,65 1,15

82 082 NOWODWORSKA 23 57 091,50 0,74

83 083 NOWODWORSKA 25 269 622,36 1,32

84 084 NOWODWORSKA 35 73 051,69 1,04

85 085 PODHALAŃSKA 7 -14 216,83 -0,20

86 086 SOLSKIEGO 3 -127 118,17 -2,56

87 087 UGORY 27a - 27g 318 711,94 0,61

88 088 SOLSKIEGO 8 -76 969,09 -1,57

89 113 BRODZIŃSKIEGO 3 74 942,28 0,78

90 132 KONOPNICKIEJ 36 108 451,31 1,58

91 133 ZAPOLSKIEJ 10 153 863,81 1,60

92 134 NOWODWORSKA 33 193 271,98 1,31

93 139 KONOPNICKIEJ 34 99 789,72 1,88

94 140 BRZOZOWA 37 -58 341,11 -0,59

95 141 ZAPOLSKIEJ 14 70 810,54 0,50

96 143 BRZOZOWA 8C 37 269,12 0,91

97 089 BAŁKAŃSKA 4 i 6, CZESKA 11 257 374,19 0,99

98 090 BESKIDZKA 1 i 2, TUCHOLSKA 13 62 437,57 0,22

99 091 BESKIDZKA 12, KARPACKA 56, UJEJSKIEGO 29 412 177,13 1,32

100 092 BIZIELA 16 i 20, SŁOWIAŃSKA 17 376 242,66 1,12

101 093 BIZIELA 21 i 23 -113 072,74 -2,71

102 094 BIZIELA 22 i 24 -93 866,77 -0,44

103 095 CHORWACKA 14 209 869,83 2,43

104 096 CZESKA 2 i 4, UJEJSKIEGO 48, 52 i 64 232 760,79 0,45

105 097 KARPACKA 26 35 042,06 1,34

106 098 KARPACKA 39, 39a - 39c 235 203,48 0,46

107 099 POLNA 11, SERBSKA 1 284 012,20 1,16

108 100 SŁOWIAŃSKA 16 213 679,28 1,66

109 101 SŁOWIAŃSKA 23 130 571,52 0,97

110 102 TUCHOLSKA 3 i 5 290 836,59 1,67

111 103 TUCHOLSKA 7 56 527,87 0,67

112 104 TUCHOLSKA 9 i 11 138 286,92 0,79

113 105 TUCHOLSKA 15, UJEJSKIEGO 11 197 763,38 1,14

114 106 UJEJSKIEGO 59, 63 i 65 279 768,43 1,08

115 107 WOJSKA POLSKIEGO 3 -37 029,53 -0,83

116 108 BESKIDZKA 8 139 279,57 2,16

117 109 BESKIDZKA 4 27 103,12 0,67

118 110 UJEJSKIEGO 11A 56 276,66 0,97

119 112 BAŁKAŃSKA 9 197 629,35 1,16

120 123 CHORWACKA 26 178 266,91 1,02

121 137 WOJSKA POLSKIEGO 5 -95 373,13 -2,14

122 114 CZACKIEGO 1, 3 i 5 268 185,43 1,15

123 115 CZACKIEGO 2 258 903,62 1,93

124 116 CZACKIEGO 17, 21 i 23 133 442,07 0,47

125 117 CZACKIEGO 49 89 359,20 0,86
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126 118 GACKOWSKIEGO 3 87 828,15 1,25

127 119 HALICKA 22 172 895,38 2,14

128 120 INOWROCŁAWSKA 22 29 576,93 0,82

129 121 HALICKA 24, 26, 28 INOWROCŁAWSKA 20 -12 999,78 -0,11

130 122 HALICKA 30, INOWROCŁAWSKA 18 70 231,11 0,90

131 124 GACKOWSKIEGO 5, LESZCZYŃSKIEGO 101 i 103 -10 603,62 -0,04

132 125 LESZCZYŃSKIEGO 105, 109 i 111 190 128,58 0,84

133 126 STRZELECKA 8a i 10 -229 775,64 -2,99

134 127 GERSONA 2, 4, 6 GROBLA 8, KOSSAKA 45, 47, 51 454 604,34 1,78

135 128 KOSSAKA 35 -15 336,91 -0,97

136 129 GERSONA 3, 5, 1 34 136,84 0,25

137 130 CZACKIEGO 6 131 544,13 1,39

138 131 GACKOWSKIEGO 1 115 582,50 1,07

139 135 KOSSAKA 49 33 407,99 1,06

140 138 CZACKIEGO 45 29 226,41 0,54

141 144 CZACKIEGO 6A 13 325,18 0,16

 

 W kolumnie 5 podano wynik przypadający na  m
2
/24 m-ce czyli faktycznie do 

dnia 31.12.2018 r. tj. do końca regulaminowego okresu przejściowego 

przewidzianego na zrównoważenie sald tych funduszy. Należy stwierdzić, iż 

coraz więcej nieruchomości jest na najlepszej drodze, by do końca 

regulaminowego okresu przejściowego osiągnąć stan zrównoważenia, czyli 

uzyskać pewną  nadwyżkę na planowane remonty.  

16.  Zgodnie ze statutem Spółdzielnia prowadzi od lat działalność społeczno – 

kulturalną. Działalność ta jest prowadzona w Domach Kultury „Orion” i  

„Arka”, a także bezpośrednio na osiedlach. 

Na program imprez na osiedlach i o ich  finansowaniu, miały decydujący 

wpływ Spółdzielcze Rady Osiedli,  które w ramach przyznanych środków, 

ujętych  w Planie Gospodarczym Spółdzielni na rok 2016 uchwaliły  

konkretne propozycje kulturalne.   

Łączne koszty tej działalności  w minionym roku wyniosły 683.916 zł. 

 

Podsumowując należy stwierdzić, iż uzyskane wyniki w 2016 r. są bardzo 

dobre i potwierdzają, iż Zarząd Spółdzielni i inne organy dokładają wielu starań, 

aby racjonalnie gospodarować środkami finansowymi, realizując przy tym w 

pełni wszystkie zadania statutowe oraz uchwały organów. 

Dzięki tym wysiłkom Spółdzielnia znajduje się w dobrej kondycji 

finansowej, co pozwala na zachowanie płynności finansowej i dalszej stabilizacji 

ekonomicznej Spółdzielni jako zarządzającego zasobami. Stabilizacja finansowa 

przekłada się dalej na racjonalne obciążenia finansowe w opłatach 

eksploatacyjnych za użytkowanie lokali.   
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Z konieczności w tym Informatorze zamieszczamy tylko wielki skrót całego 

sprawozdania, z którym już obecnie można się zapoznać zarówno w siedzibach 

administracji, jak i w siedzibie zarządu, a także po zalogowaniu się jako członek 

Spółdzielni – na stronie internetowej Spółdzielni: www.bsm.bydgoszcz.pl 

 

 

Rozdział II – Zdarzenia i fakty w Bydgoskiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej 

 

1. Wydarzenia w Domach Kultury 
 

1.1. Koncert Noworoczny – Czardasz w „Orionie” 

  
            11 stycznia 2017 r odbył się piękny Noworoczny Koncert wykonany 

przez duet z Łotwy „VIOVAL”. Mieliśmy okazję posłuchać wiolonczeli – 

Larysa Strelita - Strele, oraz skrzypiec – Valerijs Ivanovs, w repertuarze 

ukazującym wirtuozerię gry naszych solistów.  

 

 
 

Ogniste czardasze uniosły zachwyconą publiczność ponad naszą 

codzienność. Widzowie jak zwykle dopisali frekwencją. Koncert uświetnił swoją 

obecnością Konsul Honorowy Węgier Marek Andrzej Pietrzak. 

 

1.2. Wystawa prac studentów Zakładu Wzornictwa na UTP  
  

 Od pierwszych dni tego roku mogliśmy oglądać wystawę prac studentów 

Zakładu Wzornictwa na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym, 

http://www.bsm.bydgoszcz.pl/


16 

 

prowadzonych przez Panią mgr Ewę Raczyńską - Mąkowską. Prace te, to 

nowoczesne projekty zagospodarowania i uatrakcyjnienia podwórek należących 

do Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.  

 

 
 

Świeże i ciekawe spojrzenie studentów na przestrzeń między kamienicami 

pokazało, że można myśleć o tych miejscach inaczej. Można się nimi zachwycić 

i pomarzyć aby znalazły swoje odbicie w rzeczywistości, a projekty zostały 

zrealizowane. 

  

1.3. Album „Piosenki o Bydgoszczy” 
 

 Album „Piosenki o Bydgoszczy” został wydany na 670 urodziny naszego 

miasta.  
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Pomysłodawca tego projektu, Pan Piotr Trella, zaprezentował w  

Domu Kultury „Orion” piękne utwory o Bydgoszczy, śpiewane przez różnych 

piosenkarzy takich jak: Irena Santor, Joachim Perlik, Hubert Stróżyk, Jolanta 

Kubicka, Agnieszka Glazik, Hanna Okońska i inni.  

Płyta pt. „Piosenki o Bydgoszczy” znakomicie wpisała się w pejzaż 

kulturalny Bydgoszczy, podkreślając jego historię, jako pamiątka obchodów 

jubileuszu istnienia miasta. 
 

1.4. Koncert „ Nad Pięknym Modrym Dunajem” 

 

Koncert Orkiestry im. J. Straussa pod dyrekcją Krzysztofa Krymera, 

wprowadził nas śpiewająco w Nowy Rok. W spółdzielczym Domu Kultury 

„Orion” wystąpili soliści: sopran – Marta Ustyniak, tenor – Paweł Krasulak.  

 

 
 

Ten niezwykle uroczysty koncert zgromadził ogromną widownię. 

Miłośników muzyki, którzy z niecierpliwością czekają na kolejne takie 

wydarzenia. Z wrodzonym sobie wdziękiem, muzyczne spotkanie poprowadziła 

Emilia Czekała. 

 

1.5. Koncert pt. „Co bez miłości wart jest Świat” 

 

 Koncert pt.: „Co bez miłości wart jest Świat” to polskie szlagiery z lat 

1920-1930, zaśpiewane przez Barbarę Kalinowską. Mieliśmy okazję posłuchać 

mniej znanych utwory tego okresu we wspaniałej interpretacji  Pani Barbary 

Kalinowskiej, przy akompaniamencie: akordeonu, ukulele, gitary klasycznej – 

Pan Marek Tomaszewski, oraz gitary klasycznej, banjo, ukulele, kazoo – Pan 

Paweł Tomaszewski.  
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Wieczór prowadziła z właściwym sobie wdziękiem Pani Teresa Wądzińska. 
 

 

1.6. „Salon Literacki Oriona” 

 

a) Spotkanie autorskie z Panią Heleną Dobaczewską – Skonieczką. 

 

23 lutego w „Salonie Literackim Oriona” miało miejsce spotkanie 

autorskie z Panią Heleną Dobaczewską - Skonieczką.  

 

 
 

Pani Helena jest wnuczką innej, szeroko znanej pisarki – Wandy 

Dobaczewskiej, autorki 16 wydawnictw, w tym siedmiu powieści 
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wydanych w Żninie. Wanda Dobaczewska, jesień swojego życia związała z 

Pałukami. Podczas spotkania jej twórczość przeplatała się z twórczością 

wnuczki – Heleny. Autorka prezentowała wiersze ze swojej najnowszej 

publikacji: „Przedranne Sny”. Był to piękny, rodzinny wieczór z poezją, 

historią rodziny a w tle pojawiały się cudne krajobrazy Pałuk – krainy 

ukochanej przez obie pisarki, babcię i wnuczkę. Spotkanie poprowadził  

dr Dariusz Lebioda. 

 

b) Spotkanie autorskie z Panem Tadeuszem Stańczakiem. 
 

W ramach „Salonu Literackiego Oriona” 22 marca 2017 r.  w Domu 

Kultury „ORION” odbyło się spotkanie autorskie z Panem  

Tadeuszem Stańczakiem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezentowana została książka wspomnieniowa, której ciekawe 

fragmenty czytali: Eugeniusz Rzyski,  Dariusz Lebioda i sam autor. 

Zaprezentowana treść książki spotkała się z ciepłym odbiorem 

publiczności, co było przejawem zgodności reakcji słuchaczy z bardzo 

pochlebnymi recenzjami specjalistów.  Książka została również doceniona 

przez Związek Literatów Polskich - Oddział bydgosko-toruński, nagrodą 

Klemensa Janickiego. Atrakcją tego spotkania w formie spektaklu słowno-

muzycznego było wiele utworów wierszowanych i znanych piosenek – 

szlagierów z tekstami dotyczącymi zarówno Spółdzielni, jak i treści 

książki, autorstwa   Tadeusza Stańczaka w niezawodnym wykonaniu 

zespołu Hanny Libront. Miłośnicy literatury i muzyki nie zawiedli, a liczna 

widownia, w tym przedstawiciele środowiska spółdzielczego z Bydgoszczy 

i regionu, mogła korzystać z przygotowanych śpiewników i aktywnie 

uczestniczyć w spektaklu. Był to niezwykle sympatyczny  wieczór, który 
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był też udana promocją Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w 

środowisku, jako organizatora atrakcyjnych form działalności kulturalnej 

dla mieszkańców.      

 

2. Ferie zimowe dla dzieci  
 

W ostatnich dniach stycznia, aż do 10 lutego 2017 roku w Klubie Arka i 

Domu Kultury Orion, odbyły się zajęcia klubowe w czasie trwania ferii 

zimowych dla 40 uczestników w wieku od 6 do 10 lat. W programie dla dzieci, 

zrealizowanym zgodnie z wcześniejszymi założeniami, znalazły się takie atrakcje 

jak: wyjście do kina na film animowany, zabawa w Hoplandzie (Młodzieżowy 

Dom Kultury Nr 2 w Bydgoszczy), warsztaty z drewna osikowego (samodzielne 

wykonanie kwiatka na podstawce), Turniej Sportowy o Puchar Prezesa BSM, 

wycieczka do Parku Sienno (rozpoznawanie narzędzi pracy z poprzedniego 

stulecia, karmienie koni, zajęcia plastyczne, zręcznościowe w stuletniej chacie) i 

Turniej Kolorowych Zespołów, wyjście do Filharmonii Pomorskiej na koncert 

dla dzieci pt. „Bajkowa Zima”.  

 

 
 

Dzieci odwiedziły również nowo otwartą w Bydgoszczy Papugarnię, gdzie 

swobodnie żyjących ponad 60 ptaków, można było karmić oraz głaskać do woli. 

Dużym entuzjazmem ze strony dzieci cieszyły się również zajęcia plastyczne, 

ruchowe, rytmiczno-taneczne, zabawy integrujące, sprawnościowe oraz gry 

ćwiczące pamięć. Uśmiechnięte buzie dzieci jak i zadowoleni rodzice byli dla 

opiekunów największą satysfakcją z wykonanej pracy. Jest to także dobry znak, 

iż nasze zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem. Zapraszamy na letnie 

zajęcia wakacyjne (zapisy na początku czerwca)!    
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Rozdział III – Tematy dla Spółdzielców zawsze ważne i aktualne 

 

1. Co na Walnym Zgromadzeniu 2017 

 

 
 Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem samorządowym 

Spółdzielni (tylko dla członków), tak stanowi art. 36 § 1 ustawy Prawo 

spółdzielcze i choćby dlatego warto w nim uczestniczyć.  

Co oznacza stwierdzenie, iż jest organem najwyższym ?  

Przede wszystkim to, że organ ten ma zapisane (art. 29 Statutu) w swoich 

kompetencjach, podejmowanie uchwał w najważniejszych kwestiach dla 

Spółdzielni.  

Jakie są te najważniejsze kwestie?   

 Ze statutu Spółdzielni wynika kilkanaście kompetencji, w tym:  

1. Określa kierunki działalności gospodarczej i społeczno-kulturalnej 

Spółdzielni, czyli najważniejsze zadania gospodarcze, sposoby ich realizacji – 

np. przed laty termo renowacja, obecnie np. uchwały o zgodzie na realizację 

procesów inwestycyjnych – czyli na budowę obiektów mieszkaniowych, czy 

użytkowych. 

2. Przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej, sprawozdanie Zarządu i 

sprawozdanie finansowe oraz udziela absolutorium dla poszczególnych 

członków Zarządu.  

Przyjmując sprawozdanie finansowe, pozyskuje się informację w jakiej 

kondycji finansowej i majątkowej Spółdzielnia się znajduje i decyduje się o 

tym, czy akceptuje się działalność gospodarczą Spółdzielni. 

3. Decyduje o przeznaczeniu zysku netto Spółdzielni, czyli rozstrzyga jak 

wykorzystać sensownie wypracowaną nadwyżkę bilansową – w tym roku 

Walne Zgromadzenie określi przeznaczenie nadwyżki występującej ponownie 

w znaczącej  wysokości (5.834 tys. zł ). W związku z tak pokaźną i 

szczególnie wysoką nadwyżką bilansową, pojawi się wyjątkowa szansa na 

jej podział, który może uwzględniać potrzebę dofinansowania kosztów 

zarządzania i administrowania nie tylko na bieżący rok gospodarczy (jak 

to miało miejsce w ostatnich kilku latach), ale również na rok przyszły. 

Gdyby tak się stało, w planach gospodarczych można byłoby zakładać 

dofinansowania tych kosztów ze środków już wypracowanych, będących w 

dyspozycji Spółdzielni. Byłby to znacząco pozytywny krok w kierunku 

dalszej stabilizacji sytuacji finansowej w Spółdzielni, która przekładałaby się 

na stabilizację opłat za użytkowanie lokali.     
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4. Wyraża zgodę na sprzedaż części majątku wspólnego członków oraz określa 

maksymalną wysokość zaciąganych kredytów – stymuluje więc relacje 

finansowe w Spółdzielni. 

5. Uchwala zmiany statutowe – kształtuje więc treść najważniejszego 

wewnętrznego dokumentu w Spółdzielni, który określa podstawy prawne 

funkcjonowania całej Spółdzielni, 

6. Wybiera i ewentualnie odwołuje członków Rady Nadzorczej, czyli bardzo 

ważnego organu kontrolującego działalność zarządu.  

 Wobec tak zarysowanych kompetencji i zadań Walnego Zgromadzenia 

naprawdę warto uczestniczyć w tegorocznych obradach, by skutecznie 

wykorzystać swoje uprawnienia członkowskie i mieć wpływ na losy 

Spółdzielni. 
 Udział w obradach stwarza więc szanse na popieranie określonych 

projektów uchwał, przynoszących pozytywne skutki dla dobra wspólnego 

członków i eliminowanie propozycji przynoszących konsekwencje negatywne.  

Innymi słowy skorzystajcie Państwo z tego prawa, by jako członkowie 

skutecznie wpływać i kształtować (poprzez udział w głosowaniach) przyszłość 

Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej,  

 

2. Działalność Rad Nieruchomości i Spółdzielczych Rad Osiedli 

   
Mija pierwszy rok działalności samorządowego organu podstawowego 

szczebla w Spółdzielni pod nowymi nazwami Rady Nieruchomości. 

Wybieraliśmy je w pierwszym półroczu ub. roku, w liczbie zbliżonej do setki. 

Administracje osiedli z powodzeniem nawiązały z Radami kontakty. Dzięki 

temu uściślone zostały, a w wielu przypadkach skorygowane plany dotyczące 

remontów i prac na terenach przyległych do budynków w określonych 

nieruchomościach. Do poszczególnych administracji wpłynęło także sporo 

innych wniosków i postulatów odnośnie wyposażenia technicznego danej 

nieruchomości, czy tez jej bieżącego funkcjonowania. To niezwykle cenne, że te 

kontakty bezpośrednie przynoszą poprawę warunków życia dla wszystkich 

użytkowników lokali w danej nieruchomości. Chcemy, aby Rady Nieruchomości 

były stałym partnerem społecznym dla pozostałych organów Spółdzielni, by 

system zarządzania w Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej był otwarty, oparty 

na konsultacjach, kompromisach, wzajemnej akceptacji wszystkich organów. 

 Rady Nieruchomości to pomyślna przyszłość dla mieszkańców Bydgoskiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej.  

Również Spółdzielcze Rady Osiedli podjęły  swoje statutowe zadania. Na 

wszystkich osiedlach spółdzielni uchwalone zostały propozycje podziału 

środków finansowych na imprezy kulturalne w osiedlach na rok 2017. 
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Rozdział IV - 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: 

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  
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3. Pogotowie techniczne Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
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 / 320-22-34 lub 512-384-658 – w przypadku awarii dźwigu na 

pozostałych osiedlach –  firma „Pobud” – całodobowo. 

  

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 
 

 

 


