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Wprowadzenie 
 

Tradycyjnie w okresie II kwartału br. głównym wydarzeniem w życiu 

Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej są coroczne obrady Walnego 

Zgromadzenia. Podobnie jak w roku ubiegłym obrady zaplanowaliśmy na okres 

przełomu maja i czerwca, co pozwoliło zakończyć formalnie je 12 czerwca 

posiedzeniem Kolegium Walnego Zgromadzenia.  

W tym roku porządek obrad tego najwyższego organu samorządowego nie 

był zbytnio rozbudowany, tym bardziej iż nie został on znacząco rozszerzony 

poprzez projekty uchwał ze strony członków Spółdzielni. Ten fakt miał duże 

znaczenie dla przebiegu obrad poszczególnych części, a szczególnie  

w odniesieniu do niezbyt długiego czasu ich trwania. To znaczący fakt dla 

samopoczucia wszystkich członków uczestniczących w obradach.    

W związku z tym faktem najwięcej miejsca w Informatorze zajmują 

informacje dotyczące przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia, a szczególnie  

o podjętych uchwałach. Ponadto przedstawiamy pozytywne skutki prawne  

i ekonomiczne, podjętych przez Walne Zgromadzenie uchwał. Szczególnie 

szeroko opisujemy okoliczności uzyskania wyjątkowo wysokiej kwotowo 

nadwyżki bilansowej Spółdzielni – 5,834 mln zł, co stało się przyczyną 

nowego, korzystnego na przyszłość sposobu jej podziału z tzw. 

„przeskokiem” w przyszłość. 

Tradycyjnie też informujemy Państwa o wielu kulturalnych imprezach, 

zarówno w naszych spółdzielczych Domach Kultury, a także tych w plenerze 

jako, że tradycyjnie czerwiec to okres szczególnie bogaty w te wydarzenia.  

Zorganizowane zostały imprezy dla dzieci z okazji Dnia Dziecka oraz festyny 

osiedlowe, które w tym roku na Błoniu i Wzgórzu Wolności były organizowane 

przez Spółdzielnię, a „Dni Szwederowa” znacząco przez Spółdzielnię 

dofinansowane, z udzieloną jednocześnie konkretną pomocą logistyczną.  

Zawsze ważna jest sytuacja ekonomiczna Spółdzielni (na półmetku roku 

rozliczeniowego), która  przedstawia się korzystnie jak w latach poprzednich,  

o czym świadczą wstępne rezultaty działalności Spółdzielni za I-sze półrocze  

2017 roku. 

W tym numerze Informatora mamy dla Państwa niewątpliwie jeszcze kilka 

innych informacji, a wśród nich także wiadomości z zakresu zmian personalnych 

w Spółdzielni.  

Członkowie Rady Nadzorczej, Zarządu oraz pracownicy Bydgoskiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej życzą Państwu dobrego samopoczucia, korzystnej 

pogody i zadowolenia w okresie tegorocznego lata. 
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Rozdział I – Sytuacja bieżąca w Spółdzielni 
 

 

1. Kilka zdań o przebiegu tegorocznego Walnego Zgromadzenia 
 

Podobnie jak w latach ubiegłych Walne Zgromadzenie zostało 

zorganizowane przez Zarząd zgodnie z wymogami Statutu Spółdzielni. 

Spełnienie tych wymogów, to przede wszystkim dokonanie prawidłowego 

zawiadomienia członków o obradach poszczególnych, czterech części wraz z 

zaplanowanym porządkiem obrad. Kolejnym ważnym krokiem było terminowe 

wyłożenie wymaganych przez Statut dokumentów, zarówno w siedzibie Zarządu 

jak i w poszczególnych administracjach osiedlowych. Końcowy etap organizacji 

to przygotowanie logistyczne obrad oraz zgodny z przepisami prawa (Statutu) 

przebieg, czyli procedowanie na obradach Walnego Zgromadzenia.  

  

Poszczególne kroki organizacyjne zostały dokonane w oparciu o: 

 

1. Uchwałę Rady Nadzorczej nr 18/2017 – określającą liczbę części obrad 

Walnego Zgromadzenia. 

2. Uchwałę Zarządu nr 27/2017 - w sprawie terminów i określenia 

przynależności członków do poszczególnych części Walnego 

Zgromadzenia.  

3. Zatwierdzenie planowanego porządku obrad Walnego Zgromadzenia 

2017 – decyzja Zarządu z dnia 10 maja 2017 r. – protokół Zarządu 

 nr 11/2017. 

4. Uchwałę Zarządu nr 36/2017 z dnia 10 maja 2017 r. – zatwierdzającej 

własne projekty uchwał  oraz decyzje odnośnie projektów wniesionych 

przez członków. 

 

W powodzenie obrad wielki wysiłek włożyli (podobnie jak w latach 

ubiegłych) członkowie prezydiów, a szczególnie ich przewodniczący, którzy 

wykazali się dobrą znajomością materii procedowania.  

Walne Zgromadzenie mimo że jest najwyższym organem samorządowym 

w Spółdzielni, to podobnie jak inne organy posiada ściśle określone 

kompetencje, czyli wyznaczone zagadnienia i tematy w których podejmuje 

konkretne uchwały, czyli decyzje. 
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Zatwierdzane więc są sprawozdania organów – Rady Nadzorczej i Zarządu, 

tudzież najważniejsze, czyli sprawozdanie finansowe Spółdzielni, udzielane są 

absolutoria poszczególnym członkom Zarządu, no i w końcu podział nadwyżki 

bilansowej, w tym roku szczególnie wysokiej co do kwoty netto (ponad  

5,834 mln zł). 

 

 
 

Swoimi uchwałami Walne Zgromadzenie nie może naruszać kompetencji 

innych organów. Podjęte uchwały przedstawiamy szczegółowo w kolejnym 

punkcie tego rozdziału Informatora 

 

2. Podjęte uchwały na Walnym Zgromadzeniu 2017 r. 

 
Z protokołu Kolegium Walnego Zgromadzenia z dnia 12 czerwca  

2017 roku wynika, iż Walne Zgromadzenie Bydgoskiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej podjęło następujące uchwały: 

 

Uchwała nr 1/2017 

Walne Zgromadzenie Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej działając na 

podstawie § 29 pkt 2 Statutu Spółdzielni uchwala: 

Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Bydgoskiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej za rok 2016. 

 

Uchwała nr 2/2017 

Walne Zgromadzenie Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej działając na 

podstawie § 29 pkt 2 Statutu Spółdzielni uchwala: 

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Bydgoskiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej za rok 2016. 
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Uchwała nr 3/2017 

Walne Zgromadzenie Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej działając na 

podstawie § 29 pkt 2 Statutu uchwala, co następuje:  

Zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2016 w skład którego 

wchodzą : 

- bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r. zamykający się po stronie 

aktywów i pasywów kwotą 145 113 184,51 zł, 

    -   rachunek zysków i strat za rok 2016 wykazujący nadwyżkę bilansową netto     

w  wysokości 5 834 575,54 zł, 

    -   wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 

    -   informacja dodatkowa, 

    -   zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, 

    -   rachunek przepływów pieniężnych. 

 

Uchwała nr 4/2017 

 Walne Zgromadzenie Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej działając na 

podstawie art. 38 § 1 pkt 4 ustawy Prawo spółdzielcze i § 29 pkt 5 Statutu 

uchwala, co następuje: 

 Dokonuje podziału nadwyżki bilansowej netto za rok 2016 w wysokości 

5 834 575,54 zł (słownie: pięć milionów osiemset trzydzieści cztery tysiące 

pięćset siedemdziesiąt pięć złotych 54/100) w następujący sposób:  

1. Kwotę  2 723 573,34 zł (słownie: dwa miliony siedemset dwadzieścia trzy 

tysiące pięćset siedemdziesiąt trzy złote 34/100) przeznacza na pokrycie 

części ponoszonych w 2017 r. kosztów eksploatacji i utrzymania 

nieruchomości przypadających na lokale mieszkalne członków Spółdzielni, 

przy zastosowaniu jednolitej stawki jednostkowej dofinansowania w zł/m² 

powierzchni użytkowej tych lokali. 

2. Kwotę 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) przeznacza na fundusz 

remontowy nieruchomości, przy zastosowaniu jednolitej stawki 

jednostkowej dofinansowania w zł/m
2
 powierzchni użytkowej lokali 

mieszkalnych, do których tytuły prawne posiadają członkowie Spółdzielni. 

3. Kwotę 2 611 002,20 zł (słownie: dwa miliony sześćset jedenaście tysięcy 

dwa złote 20/100) przeznacza na pokrycie części kosztów eksploatacji i 

utrzymania nieruchomości przypadających w 2018 r.  na lokale mieszkalne 

członków Spółdzielni, przy zastosowaniu jednolitej stawki jednostkowej 

dofinansowania w zł/m²  powierzchni użytkowej tych lokali. 
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4. Podział nadwyżki bilansowej określony w pkt. 1 i 2 uchwały następuje 

według stanu członków Spółdzielni na dzień 31.12.2016 roku.  

5. Podział nadwyżki bilansowej określony w pkt. 3 uchwały nastąpi według 

stanu członków Spółdzielni na dzień 31.12.2017 roku.  

 

Uchwała nr 5/2017 

Walne Zgromadzenie Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej działając na 

podstawie § 29 pkt 3 Statutu Spółdzielni uchwala: 

Udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Bydgoskiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej Panu Tadeuszowi Stańczakowi za okres od 01.01.2016 r. do 

31.12.2016 r. 

Uchwała nr 6/2017 

Walne Zgromadzenie Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej działając na 

podstawie § 29 pkt 3 Statutu Spółdzielni uchwala:  

Udzielić absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu Bydgoskiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej ds. Technicznych Pani Aleksandrze Domke za okres od 

01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.  

 

Uchwała nr 7/2017 

Walne Zgromadzenie Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej działając na 

podstawie § 29 pkt 3 Statutu Spółdzielni uchwala: 

Udzielić absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu Bydgoskiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej ds. Eksploatacji Panu Henrykowi Reszce za okres 01.01.2016 r. 

do 31.12.2016 r.  

 

Uchwała nr 8/2017 

w sprawie zmiany § 17 ust.1 Statutu  

Walne Zgromadzenie Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej działając na 

podstawie § 29 pkt 11 statutu Spółdzielni uchwala: 

1. § 17 ust.1 pkt 5 statutu Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej otrzymuje 

brzmienie: 

„utracił spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub odrębną własność lokalu 

w postępowaniu egzekucyjnym, jeśli było to jedyne jego prawo do lokalu w 

Spółdzielni”.  

3. Upoważnić Zarząd Spółdzielni do zgłoszenia zmiany w Krajowym 

Rejestrze Sądowym.  
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Uchwała nr 9/2017 

w sprawie zmiany § 42  Statutu  

Walne Zgromadzenie Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej działając na 

podstawie § 29 pkt 11 statutu Spółdzielni uchwala: 

1. § 42 ust.12-13 statutu Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej otrzymuje 

brzmienie: 

 „12. Głosujący zaznacza nazwiska kandydatów, na których głosuje. 

13. Głos jest nieważny jeżeli: 

a) karta wyborcza jest przekreślona,  

b) karta wyborcza zawiera większą liczbę nazwisk kandydatów niż ogłoszona 

przez Prezydium danej części Walnego Zgromadzenia lub na karcie 

wyborczej znajdują się inne nazwiska pochodzące od głosującego, 

c) zawiera więcej nazwisk zaznaczonych niż liczba miejsc (z danego Osiedla) 

w Radzie Nadzorczej. 

 Głos jest nieważny również w sytuacji, gdy którykolwiek z przypadków 

określonych powyżej dotyczy części karty do głosowania”.   

2. Upoważnić Zarząd Spółdzielni do zgłoszenia zmiany w Krajowym Rejestrze 

Sądowym.  

Uchwała nr 10/2017 

w sprawie zmiany § 44  Statutu  

Walne Zgromadzenie Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej działając na 

podstawie § 29 pkt 11 statutu Spółdzielni uchwala: 

1. § 44 statutu Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej otrzymuje brzmienie: 

„Postanowienia § 42
 
mają odpowiednie zastosowanie przy wyborach delegatów 

(przedstawicieli)  na zjazd związku rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest 

zrzeszona oraz delegata na Kongres Spółdzielczości, z tym zastrzeżeniem, że 

wybór dokonywany jest w głosowaniu jawnym”. 

2. Upoważnić Zarząd Spółdzielni do zgłoszenia zmiany w Krajowym Rejestrze 

Sądowym.  

Uchwała nr 11/2017 

w sprawie zmiany § 63 Statutu  

Walne Zgromadzenie Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej działając na 

podstawie § 29 pkt 11 statutu Spółdzielni uchwala: 

1.  § 63 ust. 2 statutu Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej otrzymuje 

brzmienie: 

„W skład Rady Nieruchomości wchodzą co najmniej: przewodniczący, 

zastępca przewodniczącego oraz sekretarz. W przypadku nieruchomości 

wielobudynkowych, w skład Rady winni wejść przedstawiciele każdego z 

budynków znajdującego się w nieruchomości.  
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2. W § 63 statutu dodać ust. 9
1
 o brzmieniu: 

„W przypadku, gdy członek Rady Nieruchomości nie potwierdzi odbioru 

upoważnienia do przetwarzania danych osobowych i tym samym nie 

przyjmie odpowiedzialności za ochronę danych osobowych, wybór tego 

członka Rady Nieruchomości staje się nieważny. Członek ten bez złożenia 

podpisu pod wyżej wymienionym upoważnieniem, nie jest uprawniony do 

podejmowania czynności w ramach  swojej funkcji w Radzie 

Nieruchomości.  

Rada Nadzorcza zatwierdza nieważność wyboru na skutek pisemnego 

zgłoszenia przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji o braku 

podpisu członka Rady Nieruchomości pod wyżej wymienionym 

upoważnieniem.  Po dokonaniu przez Radę Nadzorczą zatwierdzenia 

nieważności wyboru członka (członków) danej Rady Nieruchomości 

zastosowanie ma ust. 10 niniejszego paragrafu.” 

3. Upoważnić Zarząd Spółdzielni do zgłoszenia zmiany w Krajowym 

Rejestrze Sądowym.  

 

Uchwała nr 12/2017 

w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały nr 28/2014 z dnia 29 maja i 2, 5, 9 

czerwca 2014 roku, zatwierdzającej założenia organizacyjno-finansowe 

przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. „Budowa budynku mieszkalnego wraz z  

wbudowanymi  garażami”. Walne Zgromadzenie Bydgoskiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej działając na podstawie § 145 ust. 1 i 2 statutu Spółdzielni 

uchwala: 

Wprowadzić zmianę do treści uchwały nr 28/2014 z dnia 29 maja i 2, 5, 9 

czerwca 2014 roku, zatwierdzającej założenia organizacyjno-finansowe 

przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. „Budowa budynku mieszkalnego wraz z 

wbudowanymi garażami” na lata 2015 – 2016.  

W miejsce zapisu „na lata 2015 – 2016” wprowadza się zapis „na lata  

2017-2019”.  

Pozostałe punkty uchwały nr 28/2014 pozostają bez zmian. 

 

Uchwała nr 13/2017 

w sprawie zbycia udziału w Pomorskiej Agencji Poszanowania Energii spółce z 

o.o. w likwidacji Walne Zgromadzenie Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 

działając na podstawie § 29 pkt 7 statutu Spółdzielni uchwala: 

Wyrazić zgodę i upoważnić Zarząd Spółdzielni do zbycia jednego udziału o 

nominale 1.500 zł posiadanego w Pomorskiej Agencji Poszanowania Energii 

spółce z o.o. w likwidacji za cenę wynegocjowaną przez Zarząd.   
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Uchwała nr 14/2017 

w sprawie zmiany § 53  ust.2 Statutu  

Walne Zgromadzenie Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej działając na 

podstawie § 29 pkt 11 statutu Spółdzielni uchwala: 

1. Dokonać zmiany zapisów § 53 ust.2 Statutu BSM w ten sposób, że w 

miejsce dotychczasowego zapisu tj. 

„Miesięczny ryczałt ustala się w następujących wysokościach: 

- dla przewodniczącego Rady Nadzorczej   - 70% 

- dla członka Prezydium Rady Nadzorczej  - 50% 

- dla członka Rady Nadzorczej   -  40%” 

 

wpisuje się: 

 

„Miesięczny ryczałt ustala się w następujących wysokościach: 

- dla przewodniczącego Rady Nadzorczej   - 80% 

-  dla członka Prezydium Rady Nadzorczej  - 60% 

-  dla członka Rady Nadzorczej   -  50%” 

 

2. Upoważnić Zarząd Spółdzielni do zgłoszenia zmiany w Krajowym 

Rejestrze Sądowym.  

 

 Z protokołu Kolegium Walnego Zgromadzenia z dnia 12 czerwca  

2017 roku wynika, iż nie została podjęta przez Walne Zgromadzenie 

uchwała nr 4A/2017:  
 

 Walne Zgromadzenie Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej działając na 

podstawie   

§ 37 ust.2 Statutu w związku z § 29 pkt 5 Statutu  uchwala,  co następuje: 

 Dokonuje podziału nadwyżki bilansowej netto za rok 2016 w wysokości  

5 834 575,54 zł (słownie: pięć milionów osiemset trzydzieści cztery tysiące 

pięćset siedemdziesiąt pięć złotych 54/100)  w następujący sposób:  

1. Kwotę 2 723 573,34 zł (słownie: dwa miliony siedemset dwadzieścia trzy 

tysiące pięćset siedemdziesiąt trzy złote 34/100) przeznacza na pokrycie 

części ponoszonych w 2017 r. kosztów eksploatacji i utrzymania 

nieruchomości przypadających na lokale mieszkalne członków Spółdzielni, 

przy zastosowaniu jednolitej stawki jednostkowej dofinansowania w zł/m²  

powierzchni użytkowej tych lokali. 
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2. Kwotę 3.111.002,20  zł (słownie: trzy miliony sto jedenaście tysięcy dwa 

złote 20/100) przeznacza na fundusz remontowy nieruchomości, przy 

zastosowaniu jednolitej stawki jednostkowej dofinansowania w zł/m
2
 

powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych, do których tytuły prawne 

posiadają członkowie Spółdzielni. 

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

według stanu członków Spółdzielni na dzień 31.12.2016 roku.  

 

3. Skutki niektórych uchwał podjętych przez 

Walne Zgromadzenie 2017 r. 

 
a) o przyjęciu sprawozdań: Rady Nadzorczej (uchwała nr 1/2017), 

Zarządu (uchwała nr 2/2017) i sprawozdania finansowego (uchwała nr 

3/2017). 

 

Podjęte przez Walne Zgromadzenie w/w uchwały stanowią formalne 

skwitowanie udzielone przez członków Spółdzielni, dla statutowych organów 

Spółdzielni, czyli wyrażenie akceptacji dla działalności Rady Nadzorczej i 

Zarządu w roku 2016.    

Przyjęcie sprawozdań tych organów przez Walne Zgromadzenie stanowi 

dowód zaufania i wiarygodności dla tych organów i ich członków.    

Wśród sprawozdań, szczególnie ważne jest przyjęcie sprawozdania 

finansowego, w skład którego wchodzi m.in. bilans, rachunek zysków i strat, 

rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w funduszach własnych. 

Każdorazowo dokumenty te są badane przez niezależnego (wybranego w 

konkursie przeprowadzonym przez Radę Nadzorczą) biegłego rewidenta.  

Tegoroczne sprawozdanie finansowe biegły rewident jednoznacznie ocenił 

jako rzetelnie i jasno przedstawiające sytuację majątkową i finansową 

Spółdzielni, potwierdzając uzyskany wynik finansowy netto tj. nadwyżkę 

bilansową w kwocie 5, 834 mln zł. Wynik ten jest wyjątkowo korzystny, gdyż 

został osiągnięty przy niezbyt korzystnej koniunkturze dla działalności drobnego 

handlu i usług, a także niskich odsetkach za lokaty terminowe w bankach. 

 

b) o podziale nadwyżki bilansowej – uchwała nr 4/2017. 

 

Tegoroczne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 4/2017  

o podziale nadwyżki bilansowej wypracowanej w roku 2016 w znaczącej 
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kwocie 5 834 575,54 zł wg projektu Zarządu, odrzucając poprawkę zawartą w 

uchwale nr 4A/2017. 

W roku bieżącym pojawiła się wyjątkowa i niespotykana wcześniej 

okazja i szansa, by dokonać pewnego przeskoku w corocznym montażu 

finansowym przychodów finansowych na poczet kosztów eksploatacji w 

Spółdzielni. Stało się to za przyczyną wyjątkowo wysokiej kwotowo 

nadwyżki bilansowej, jako że zwiększony przychód finansowy Spółdzielnia 

uzyskała ze sprzedaży „białych certyfikatów”, które nie stanowią 

systematycznych, corocznych wpływów finansowych. Jednakże w roku 

ubiegłym zakończyły się starania Zarządu, by opracowywane od roku 2015 

audyty działań energooszczędnych (po roku 2011) zyskały miano świadectw 

efektywności energetycznych (przyznanych przez Urząd Regulacji Energetyki), a 

następnie mogły być zbyte skutecznie na Towarowej Giełdzie Energii, jako 

właśnie „białe certyfikaty”. Ze sprzedaży tych certyfikatów, po odliczeniu 

wszystkich kosztów, opłat, prowizji i podatków, Spółdzielnia odnotowała 

przychód netto do nadwyżki bilansowej w kwocie prawie 1,9 mln zł. 

W zakres audytów weszły ocieplenia budynków z roku 2011 i 2012, 

wymiana stolarki okiennej w pomieszczeniach wspólnych budynków, 

modernizacja instalacji elektrycznych w obwodach administracyjnych oraz przy 

sterowaniach dźwigów.     

W związku z powyższym podział nadwyżki bilansowej w projekcie 

uchwały Zarządu, został wyraźnie rozszerzony w stosunku do podziałów w 

latach poprzednich, gdyż poza tradycyjnym dofinansowaniem kosztów 

eksploatacji w roku bieżącym w kwocie prawie 2,724 mln zł,  jednocześnie 

równie znaczącą kwotę przewidziano na dofinansowanie tych kosztów na rok 

przyszły tj. 2018 – w kwocie 2,611mln zł. Przyjęto także dofinansowanie 

funduszy remontowych nieruchomości – w łącznej wysokości 0,5 mln zł, Taki 

podział był możliwy tylko w tym roku. Wykorzystana więc została zatem 

wyjątkowa szansa, by środki stanowiące część nadwyżki bilansowej, zgodnie z 

uchwałą Walnego Zgromadzenia były do dyspozycji już od początku nowego 

roku, w tym przypadku już od 01.01.2018 r., a nie jak dotychczas czyli dopiero 

po obradach Walnego Zgromadzenia, które kończą się zazwyczaj w czerwcu 

danego roku.  

Tegoroczna decyzja Walnego Zgromadzenia ma też skutek na dalsze lata, 

jako że w kolejnych latach będzie możliwość zadysponowania środków 

finansowych z nadwyżek bilansowych – w kierunku „do przodu”, czyli na 

kolejny, następny rok gospodarczy. To duża sprawa i przejaw dalszej stabilizacji 

gospodarki finansowej i właściwego planowania w Spółdzielni. Należy więc 

stwierdzić, iż podjęta tegoroczna uchwała Walnego Zgromadzenia nr 4/2017 
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stanowiąca, iż następuje dofinansowanie kosztów eksploatacji z nadwyżki 

bilansowej  

Spółdzielni zarówno w roku bieżącym jak i następnym, pozwala na 

utrzymanie do końca br. niezwykle konkurencyjnej na rynku bydgoskim 

stawki opłat na pokrycie kosztów zarządzania i administrowania - 0,52 

zł/m
2
/m-c. Oczywiście, ta konkurencyjna nie tylko na rynku bydgoskim stawka 

opłat, dotyczy członków Spółdzielni. Wszyscy nie będący członkami Spółdzielni 

są zobowiązani wnosić opłaty pokrywające 100% kosztów zarządzania i 

administrowania. 

Z powyższego wynika, iż członek spółdzielni w stosunku do nie 

posiadającego członkostwa, zyskuje w opłatach w pozycji zarządzanie i 

administrowanie - 0,34 zł//m
2
/m-c. Posiadaczom tytułów prawnych w naszej 

Spółdzielni nie będących członkami, przypominamy, iż w każdej chwili mogą 

składać wnioski o przyjęcie w poczet członków Spółdzielni.  

Obok dofinansowania eksploatacji w roku bieżącym i na rok przyszły, 

część nadwyżki jest skierowana też na zasilenie funduszy remontowych 

nieruchomości. Na ten cel została przeznaczona kwota 500 tys. zł, co spowoduje 

prawie w każdej nieruchomości, dodatkowe zwiększenie potencjału realizacji 

potrzeb remontowych. 

 

4. Aktualna sytuacja gospodarcza w Spółdzielni. 

 
Znane już są wstępne wyniki ekonomiczne, jakie Spółdzielnia  uzyskała  

w I półroczu 2017 r. Po ich szczegółowej weryfikacji przez służby finansowe 

Spółdzielni i akceptacji przez Zarząd, zostaną przedstawione do oceny Radzie 

Nadzorczej na posiedzeniu sierpniowym.  

Obecnie już można stwierdzić, iż realizacja Planu Gospodarczego 

uchwalonego na rok bieżący przebiega pomyślnie, a sumaryczne zestawienie 

poniesionych kosztów i uzyskanych przychodów z działalności Spółdzielni  

w I półroczu 2017 r., wskazuje na ich wykonanie zgodne z zaawansowaniem 

czasowym obecnego roku gospodarczego. 

Po stronie kosztów utrzymywana jest w dalszym ciągu dyscyplina 

finansowa. W związku z tym wskaźniki dotyczące kosztów zarządzania, 

administrowania, konserwacji i utrzymania nieruchomości oraz sprzątania, 

łącznie kształtują się na poziomie nie odbiegającym od zaplanowanego. 

Podobnie sytuacja wygląda w pozostałych rodzajach kosztów.  

Stąd też utrzymano na poziomie nie przekraczającym planowego, 

wykonanie funduszu płac za I półrocze 2017 r., które wyniosło 48,8%. Także 

wskaźnik planowanego etatowego zatrudnienia nie został przekroczony, pomimo 
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stałych już problemów z zatrudnieniem w grupie sprzątaczy, gdzie równocześnie 

notujemy największą fluktuację pracowników. 

Niższe od planowanych są koszty konserwacji i utrzymania nieruchomości 

na co ma wpływ kontrola i racjonalizacja wydatków, sprawowana 

systematycznie, a zatem i w tym okresie sprawozdawczym. 

Koszty wody i dostawy ciepła zostaną rozliczone z Państwem w związku ze 

zmianą okresów rozliczeniowych dla I części nieruchomości wg stanu na dzień 

31 sierpnia 2017 r., a dla II części na dzień 31 października 2017 r. Natomiast 

koszty gazu i energii elektrycznej we wszystkich nieruchomościach na koniec 

2017 r. Szczegółowe informacje o terminach w odniesieniu dla Państwa 

nieruchomości zamieszczono na tablicy ogłoszeń w klatce schodowej. 

Funkcjonowanie systemu segregacji i wywozu odpadów komunalnych 

budzi nasze zaniepokojenie. Stąd nasz apel do wszystkich mieszkańców o 

zgodne z zasadami ich segregowanie, aby nie narazić się na dodatkowe koszty. 

Jednocześnie nie jesteśmy zadowoleni z pracy firm wywozowych, które nie w 

pełni i nieterminowo wykonują swoje obowiązki. Przedstawiciele Spółdzielni 

uczestniczą w spotkaniach w Urzędzie Miasta, gdzie zgłaszają nieprawidłowości 

z tym związane, a także wnioskują o zmiany w regulaminie utrzymania czystości 

w gminie (m.in. co do częstotliwości wywozu odpadów, a w szczególności 

odbioru odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów zielnych - po konserwacji 

zieleni).  

 Zarząd na bieżąco monitoruje stan zadłużenia użytkowników mieszkań i 

garaży oraz najemców lokali, prowadząc systematycznie i intensywnie proces 

windykacyjny, co spowodowało, że zadłużenie w lokalach mieszkalnych 

analogicznie do I półrocza ub. roku, zmniejszyło się o ok. 171 tys. zł i wynosi 

poniżej 2,7 mln zł. Również zadłużenie wśród najemców lokali użytkowych 

wyraźnie spadło.  

W I półroczu 2017 r. wykonano prace remontowe na kwotę 4,2 mln zł 

(w tym głównie prace instalacyjne w częściach wspólnych nieruchomości) oraz 

zrefundowano zgodnie z regulaminem częściowy koszt wymiany stolarki 

okiennej, na sumę 45.286 zł. Realizacja zaplanowanych prac remontowych, 

napotyka trudności spowodowane mniejszą ilością na rynku firm remontowych, 

przystępujących do przyjętej w Spółdzielni regulaminowo przetargowej 

procedury wyłaniania wykonawców.  

Zgodnie z Planem perspektywicznym remontów dźwigów w I półroczu br. 

rozpoczęto wymianę 2 dźwigów wraz z przebudową szybu dźwigowego 

pozwalającego na sprowadzenie windy do poziomu zerowego, co spowoduje 

likwidację barier architektonicznych. Do końca br. zostanie wymienionych 

kolejnych 6 dźwigów, również z przystankiem na poziomie zerowym, czyli na 

poziomie terenu.    
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Zgodnie z planem realizowaliśmy w I półroczu zarówno działalność 

społeczno – kulturalną w Domach Kultury, jak również półkolonii w okresie ferii 

zimowych, tudzież poprzez organizację imprez plenerowych we wszystkich 

osiedlach. 

Nadwyżka bilansowa netto, prowadzonej działalności gospodarczej 

Spółdzielni za I półrocze br. wyniosła 2,2 mln zł. W dalszym ciągu występują 

trudności z utrzymaniem na dotychczasowym poziomie dochodów z wynajmu 

lokali i dzierżawy terenów, co wynika z sytuacji na rynku i pogorszenia 

koniunktury dla małych placówek handlowo-usługowych, konkurujących z 

dużymi marketami w sąsiedztwie naszych zasobów. 

Zarząd stwierdza, iż wyniki za I półrocze 2017 r. w stosunku do wartości 

ujętych w Planie Gospodarczym na rok 2017 są pozytywne i zapowiadają 

właściwą realizacji zadań statutowych w całym 2017 roku, przy zachowaniu 

płynności finansowej, która pozwoli na realizację wszystkich zobowiązań 

finansowych wobec naszych kontrahentów umownych. 

 

5. Zmiany personalne w Zarządzie i w Osiedlach 

 
O powodzeniu funkcjonowania Spółdzielni, podobnie jak innych 

podmiotów gospodarczych decyduje system zarządzania, struktura 

organizacyjna, a w niej zatrudnieni pracownicy, w tym szczególnie na 

stanowiskach kierowniczych i w Zarządzie. Stabilizacja zatrudnienia to jeden z 

ważniejszych elementów powodzenia dla tak rozwiniętej strukturalnie jednostki 

organizacyjnej jak Spółdzielnia. Jednakże pewne zmiany personalne, w tym 

zmiany naturalne i pokoleniowe - są nieuniknione.  

Z taką sytuacją mamy do czynienia w roku bieżącym, gdyż wiek 

emerytalny osiągnęła Pani Aleksandra Domke – Z-ca Prezesa Zarządu ds. 

technicznych i zdecydowała z dniem 29.08.br. zakończyć pracę zawodową. Rada 

Nadzorcza przychyliła się do takowego wniosku, podejmując uchwałę  

nr 29/2017. 

W związku z powyższym na wniosek Zarządu, po jego analizie oraz 

wysłuchaniu kandydata, Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 30/2017  

o powołaniu w drodze awansu wewnętrznego na powyższe stanowisko od dnia 

01.09.2017 r. Pana mgr. inż. Wojciecha Michalaka, dotychczasowego 

Kierownika Osiedli Śródmieście i Górzyskowo. Rada Nadzorcza uwzględniła  

25 – letnie doświadczenie zawodowe w Spółdzielni kandydata, wyższe 

kierunkowe wykształcenie, wieloletnie branżowe szkolenia oraz jego cechy 

osobiste. 

W konsekwencji powyższej decyzji Rady Nadzorczej, Zarząd podjął 

starania o uzupełnienie kadry kierowniczej, organizując konkurs. Ponieważ  
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wpłynęło kilka interesujących ofert, Zarząd dokonał wyboru dwóch 

doświadczonych i kompetentnych oferentów na wakaty kierowników osiedli.   

Wiek emerytalny osiągają też inni pracownicy i rozstaja się ze Spółdzielnią 

– w tym księgowe oraz jeden z zastępców kierownika osiedla. W tych 

przypadkach luki wypełniają pracownicy w drodze awansu wewnętrznego.  

 

 

Rozdział II – Życie kulturalne w Domach Kultury i na Osiedlach 

 

 

1. Ważniejsze imprezy w Domach Kultury 
 

a) Spotkanie z Wojciechem Rybickim – „Muzyka i poezja”  
 

26 kwietnia 2017 roku odbyło się spotkanie z Wojciechem Rybickim.  

Z zamiłowania muzyk, z wykształcenia chemik, niezwykle wrażliwy i twórczy.  

 

 
 

Łączy miłość do muzyki poważnej (w tym komponuje) z twórczością 

literacką. Kompozycje muzyczne grane przez Wojciecha Rybickiego 

przeplatane były wierszami z tomików poezji jego autorstwa.  

       Był to miły wieczór, czas który pomaga oderwać się słuchaczom na chwilę 

od codzienności. Twórczość Wojciecha Rybickiego spotkała się z ciepłym 

przyjęciem publiczności. Nagrodzono autora gromkimi brawami. 
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b) Salon Literacki Oriona 

 

 „Moje życie jest podróżą w otulinie wiersza” – tak brzmiał tytuł jednego z 

cyklicznych spotkań w „Salonie Literackim Oriona”. Wieczór autorski z dnia  

11 maja, poświęcony był twórczości Marii Jolanty Kowalskiej. 

Poetka opowiadała o swoich podróżach, twórczości w trakcie nich 

powstającej, oglądaniu świata. Pani Maria to osoba bardzo otwarta, ciepła i 

przyjazna – taka też jest jej twórczość. 

 

 
 

Dodatkowo wieczór urozmaiciły dwie młode utalentowane osoby 

zaproszone przez autorkę. Były to: Monika Guentzel oraz Olga Szynwelska, 

które w przerwach przedstawiły piękne układy taneczne.  

Autorka w trakcie wieczoru promowała swoją najnowszą książkę pt.:  

„Czy mnie słyszysz?”. Był to jeszcze jeden sympatyczny i udany wieczór w 

„ORIONIE”. 
 

c) Dzień Dziecka w Domach Kultury Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 

 

Na festyn z okazji Dnia Dziecka najmłodsi czekają co roku  

z niecierpliwością. Zaproszenia biorące udział w loterii fantowej rozeszły się jak 

przysłowiowe „ciepłe bułeczki”.  

2 czerwca w Klubie „ARKA” oraz 8 czerwca w Domu Kultury „ORION” 

na placach przed budynkami bawiło się mnóstwo naszych milusińskich.  

Były tańce, śpiewy, konkurencje sportowe, konkurs plastyczny „Kredą po 

asfalcie”, wiele atrakcji i słodkie nagrody. 
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Dla żadnego dziecka nie zabrakło również drobnego, rzeczowego 

upominku. Uśmiechnięte buzie to niezapomniany widok, do zobaczenia na 

następnej imprezie dla najmłodszych! 

 

d) Wystawa prac plastycznych sekcji dla dorosłych 
  

 W Sali Koncertowej Domu Kultury „ORION” można obejrzeć wystawę 

prac plastycznych sekcji dla dorosłych. Wystawa ta wieńczy roczną pracę grupy 

amatorów plastyki pod okiem Pani Danuty Więckowskiej. Prace niebanalne, 

ciekawe tematycznie, zróżnicowane formalnie, świadczące o wielkim 

zaangażowaniu autorów i profesjonalizmie prowadzącej sekcję.  

Naprawdę warto obejrzeć tę wystawę. 

 

2. Festyny na naszych Osiedlach 

 

2.1. Szwederowo 

 
36-ty Festyn „Dni Szwederowa” został w tym roku zorganizowany pod 

hasłem "Disco polo na wesoło". Organizatorzy tj. Rada Osiedla Szwederowo 

przy wsparciu sponsorów - w tym znacząco przez Bydgoską Spółdzielnię 

Mieszkaniową, która na wniosek Spółdzielczej Rady Osiedla Szwederowo, 

ponownie dofinansowała festyn i okazała pomoc logistyczną, starają się nadać 

jednorodny charakter imprezie (w roku ubiegłym dominowała muzyka country). 

Przynosi to dla uczestników wiele zadowolenia, gdyż przybywa na festyn w 

pierwszej kolejności grupa zwolenników tej popularnej formy muzyki 

rozrywkowej. 

 



18 

 

 
 

Dla działaczy spółdzielczych z Osiedla, była to także okazja, by na scenie 

festynu nagrodzić młodzież szkolną za udział w konkursie plastycznym, 

poświęconemu twórczości patronki Osiedla - Marii Konopnickiej.  

Organizatorom należą się słowa uznania za wytrwałość w utrzymywaniu 

dwudniowego charakteru imprezy (ewenement imprez osiedlowych). 

 

2.2. Błonie 

 
 W niedzielę 18 czerwca odbył się coroczny festyn dla mieszkańców 

osiedla. Na scenie plenerowej wystąpiło wielu znakomitych artystów. 

 

 
 

Prezes Zarządu Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Tadeusz Stańczak, 

powitał gości i wspomniał Grażynę Kufel, główną inicjatorkę cyklu imprez 



19 

 

„Muzyczne Błonie”. Przypomniał zasługi Pani Grażyny dla Błonia, dla 

Bydgoszczy, dla wielu mieszkańców, którzy mieli okazje osobiście poznać 

„wielkie serce” Grażyny. Bo była to osoba nietuzinkowa, otwarta, pomocna 

wielu ludziom – prawdziwy społecznik. 

Program festynu był jak zwykle bardzo bogaty, utrzymany w klimacie 

okresu międzywojennego. Po oficjalnym otwarciu pojawił się niespodziewany 

gość! Był to znany piosenkarz polskiej estrady Ryszard Rynkowski. 

 

 
 

Zaprosił go jeden z uczniów szkoły znajdującej się Błoniu. Artysta 

podkreślił w przywitaniu, że jest wrażliwy na inicjatywę jaką wykazuje młodzież 

i zgodził się wystąpić. Nieoczekiwany mini-koncert na starcie imprezy, rozgrzał i 

rozruszał licznie przybyłą publiczność. 

Pogoda i humory dopisywały. Koncert szlagierów „Co bez miłości wart jest 

świat” wykonali: Barbara Kalinowska w asyście multiinstrumentalistów Marka i 

Pawła Tomaszewskich. Konferansjerkę pięknie poprowadziła, znaną już dobrze 

na Błoniu i w „Orionie”, aktorka Teresa Wądzińska. Następnie mogliśmy 

posłuchać duetu operetkowego w wykonaniu Krzysztofa Filasińskiego i 

Weroniki Wizner w programie: „Nie kochać w taką noc”. Wystąpił także Jerzy 

Paterski: „Bo taki jestem zimny drań”.  

Następnie piosenki Marleny Dietrich zaśpiewała Beata Lewińska. W tle 

wystąpiła grupa taneczna „Progres”. Na zakończenie wielki show muzyczno-

taneczny w Stylu Retro: „Lata dwudzieste, lata trzydzieste” w wykonaniu 
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Ludmiły Małeckiej, Karoliny i Roberta Linowskich oraz grupy tanecznej „Art of 

Dance”.  

Oprócz atrakcji na scenie, przygotowano gry, zabawy dla dzieci, trampoliny 

linowe, dmuchane zjeżdżalnie, baseny, tunele, liczne stoiska handlowe, 

promocyjne przejażdżki konne. Był to czas na rodzinne popołudnie pełne atrakcji 

– prawdziwe „Święto Błonia”. 

 

2.3. Górzyskowo 

 

W dniu 21 czerwca 2017 roku przed Klubem „ARKA” Bydgoskiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej odbył się festyn rodzinny pt. „Powitanie Lata  

z Górzyskowem”.  

Organizatorem była oczywiście Spółdzielcza Rada Osiedla Górzyskowo.  

Wiceprzewodnicząca - Pani Jadwiga Kloska powitała uroczyście wszystkich 

gości, zapowiadając program imprezy. Rozpoczęto od wspólnego wakacyjnego 

tańca. Kolejnym punktem programu był konkurs plastyczny Kredą po asfalcie pt. 

„Moje wakacyjne marzenia”.  

 

 
 

Impreza obfitowała w konkurencje sportowe prowadzone przez 

pracowników klubu, zabawy z „parzącą” panterą oraz chustą animacyjną. 

Realizatorem dźwięku całej imprezy był Jurek Paterski.  

Na zakończenie dzieci pojechały „wakacyjnym pociągiem” po wylosowane 

nagrody. Dziękujemy wszystkim za wspólną zabawę i zapraszamy już za rok! 
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2.4. Wzgórze Wolności  

 
W dniu 25 czerwca na stadionie przy ul. Słowiańskiej odbył się festyn 

osiedlowy „Muzyczne Wzgórze”. Otwarcia festynu dokonali Prezes Zarządu 

Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Tadeusz Stańczak oraz gość honorowy, 

poszukiwany ze sceny fragmentem piosenki – „Gdzie jest Anna M ?”- okazało 

się że pod tym skrótem kryła się osoba Z-cy Prezydenta Bydgoszczy  

Pani Anny Mackiewicz.  

 

 
 

W programie milusińskich z Przedszkola nr 20 zobaczyliśmy ujmujący za 

serce program przygotowany przez Panie nauczycielki. Młodzież z MDK-2 

zaprezentowała się w układach tanecznych i występach wokalnych. 

Kapela „Koronowiacy” to jak zwykle atrakcyjny punkt programu sceny 

plenerowej. Słuchacze z sentymentem mogli przenieść się w czasie, posłuchać 

utworów, które nigdy nie idą w zapomnienie. 

Hanna Libront i zespół Mini Max to niezawodna propozycja muzyki 

rozrywkowej. Niespodzianką była piosenka z kolejnym tekstem Pana Prezesa o  

naszej Spółdzielni, a publiczność  na festynie mogła śledzić tekst tej piosenki na 

telebimie.  

Odbył się również III Wielki Mecz Charytatywny pomiędzy 

dziennikarzami i politykami, zakończony wygraną dziennikarzy 6:3. Po meczu 

wystąpił znakomity artysta Krzysztof Filasiński, wykonał  znane i lubiane przez 

wszystkich szlagiery. W programie z piosenkami z lat 20-tych i 30-tych 

wystąpiła Barbara Kalinowska.  

Wspaniałe tło muzyczne stworzyli multiinstrumentaliści Marek i Paweł 

Tomaszewscy, a cały koncert wiązała słowem aktorka Teresa Wądzińska. 
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Natomiast Stefania „Stefi” Malinowska wykonała piosenki w stylu Latino, 

podnosząc temperaturę, po lekkim deszczyku. Na zakończenie zagrał zespół 

country Jurek Paterski „C CLUB”. Dynamiczna muzyka i żywiołowe wykonanie 

poderwały publiczność do tańca. I w takim właśnie klimacie zakończył się 

tegoroczny festyn na Wzgórzu Wolności. 

 

2.5. Śródmieście 

 

27 czerwca na podwórku przy ul. Śląskiej wystąpiła dobrze wszystkim znana 

kapela „Koronowiacy”. Mieszkańcy osiedla Śródmieście mieli okazje posłuchać 

muzyki, która nigdy nie przestaje być aktualna i popularna.  

Otwarcia koncertu dokonał Prezes Zarządu Bydgoskiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej Pan Tadeusz Stańczak podkreślając, że inicjatorką była Pani 

Anna Żelaśkiewicz Przewodnicząca Rady Osiedla Śródmieście.  

Muzyczne popołudnie uzupełnił Prezes Zarządu konkursami wiedzy na 

temat gwary bydgoskiej, nagradzając mieszkańców tematycznymi albumami.  

 

 
 

Publiczność miała okazję, wspólnie z kapelą, śpiewać piosenki o swoim 

osiedlu, dziękując brawami autorowi tekstu, niezawodnemu w tej materii, Panu 

Prezesowi. Nie zabrakło atrakcji dla najmłodszych. Gry i zabawy oraz nagrody to 

był na pewno dla milusińskich czas radości.  

W dobrym nastroju i humorze zaproszono uczestników na kolejne, w 

przyszłości, koncerty. 
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Rozdział III - Tematy dla Spółdzielców zawsze ważne i aktualne 

 

 

1. Ważne informacje dla użytkowników lokali.  

 

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 1000 zł. 

3. Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego w przeliczeniu na 

liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekroczyć: 

 35 m² - dla 1 osoby 

 40 m² - dla 2 osób 

 45 m² - dla 3 osób 

 55 m² - dla 4 osób  

 65 m² - dla 5 osób 

 70 m² - dla 6 osób 

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

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

mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie 

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

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

lokalu nie przekracza 60%.  

Informujemy ponadto, że o dodatek mieszkaniowy może ubiegać się 

osoba zalegająca z opłatami za użytkowanie mieszkania, zadłużenie to nie 

może jednak wzrastać w przypadku otrzymania dodatku. Obowiązkowo należy 

wówczas wnosić opłaty bieżące w pełnej wysokości. 
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Rozdział IV – Ważne pytanie, krótka odpowiedź 

 
 

1. Mój mąż jest członkiem Spółdzielni i jego nazwisko figuruje w 

przydziale. Czy to oznacza, że tylko mężowi przysługuje prawo do 

lokalu?  
 

Jeżeli jest to spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, a w chwili 

przydziału pozostawaliście Państwo w związku małżeńskim, to prawo jest 

wspólne. W przypadku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu możliwe 

są różne sytuacje. Prawo może być wspólne, jak też może należeć wyłącznie do 

męża, przy czym należy zaznaczyć, że ten ostatni przypadek będzie miał miejsce 

jeżeli mąż otrzymał prawo do lokalu w drodze darowizny lub spadkobrania. W 

innych sytuacjach, prawo do lokalu będzie wspólne.  

 

2. Mam mieszkanie własnościowe. Czy mogę wystąpić z wnioskiem o 

założenie księgi wieczystej? 

 

Księgę wieczystą można założyć poprzez: 

 

a) Wniosek do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy X Wydziału Ksiąg 

Wieczystych. Do wniosku należy dołączyć: 

- zaświadczenie ze Spółdzielni -  komu przysługuje prawo do lokalu, 

- dokument potwierdzający nabycie tego prawa, 

- wnieść opłatę sądową w wysokości 60 złotych. 

O założenie księgi wieczystej dla spółdzielczego własnościowego prawa 

do lokalu występują najczęściej ci lokatorzy, którzy chcą zaciągnąć 

kredyt, a bank żąda zabezpieczenia w postaci hipoteki. 

 

b) Wniosek do Spółdzielni o ustanowienie odrębnej własności lokalu i 

przeniesienie tejże własności na osobę, do której do tej pory należy 

własnościowe prawo do lokalu. Jeżeli nie ma Pan żadnych zobowiązań 

finansowych wobec Spółdzielni, to będzie Pan musiał ponieść koszty 

notarialne i sądowe, które na dzień dzisiejszy wynoszą łącznie  

ok.1245 złotych. 

 

3. Czy rzeczywiście są obecnie dwa sposoby przeprowadzenia postępowania 

spadkowego? 

 

Istotnie są dwa sposoby: 
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a) Z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku można  wystąpić do sądu 

rejonowego, właściwego według ostatniego miejsca zamieszkiwania 

zmarłego, wówczas sąd wydaje  postanowienie o stwierdzeniu nabycia 

spadku. 

b) Można poświadczyć dziedziczenie u notariusza. W kancelarii notarialnej 

muszą zgłosić się wszyscy spadkobiercy i złożyć zgodne  oświadczenie. W 

przypadku sporu pozostaje tylko droga sądowa. Sporządzony przez 

notariusza akt poświadczenia dziedziczenia zostaje zarejestrowany w 

rejestrze prowadzonym przez Krajową Radę Notarialną. Akt 

poświadczenia dziedziczenia, stanowi dokument urzędowy potwierdzający 

prawa spadkobierców do spadku i wywiera takie same skutki, jak 

prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku. 

Zarówno w sądzie, jak i u notariusza należy złożyć w oryginale: 

• akt zgonu spadkodawcy, 

• odpisy innych aktów stanu cywilnego spadkobierców, takich jak akty urodzenia 

i akty małżeństwa, 

• testament, jeżeli zmarły go sporządził, 

•oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, jeżeli zostały złożone 

wcześniej. 

  

4. Mam mieszkanie lokatorskie. Popadłem w kłopoty finansowe i przestałem 

regulować opłaty za używanie lokalu. Co mi grozi? 

 

Gdy zadłużenie przekracza trzy okresy płatności Spółdzielnia podejmuje 

działania windykacyjne, występuje z pozwem o zapłatę. Jeżeli dług jest większy, 

a jego wysokość obejmuje zadłużenie za okres dłuższy niż sześć miesięcy, 

wówczas niezależnie od dochodzenia zapłaty Spółdzielnia może podjąć działania 

zmierzające do wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, co w 

dalszej kolejności umożliwi wystąpienie z pozwem o eksmisję z lokalu  i 

opróżnienie lokalu. Użytkownik lokalu poniesie wszystkie koszty sądowe i 

koszty postępowania egzekucyjnego. 

 

5. Kto odpowiada za długi ciążące na lokalu? 

 

Art.4 ust.6 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych stanowi, że za opłaty za 

używanie lokalu odpowiadają solidarnie wraz z osobami posiadającymi tytuł 

prawny do lokalu – także osoby, które faktycznie z lokalu korzystają. Z tej 

odpowiedzialności są  wyłączone osoby pozostające na utrzymaniu osoby, do 

której należy tytuł prawny do lokalu. Odpowiedzialność osób korzystających z 

lokalu ograniczona jest do okresu faktycznego korzystania z lokalu. 
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Rozdział V - Adresy i telefony 
 

 

1. Administracje  

Adres Telefon e-mail

Błonie ul. 16 Pułku Uł. Wlkp. 1

85-319 Bydgoszcz

Śródmieście ul. Grunwaldzka 14A

85-236 Bydgoszcz

Szwederowo ul. Konopnickiej 27

85-124 Bydgoszcz

Wzg. Wolności ul. Wojska Polskiego 10

85-171 Bydgoszcz

Górzyskowo ul. Inowrocławska 1

85-153 Bydgoszcz

52 379 12 71

52 322 05 07

52 340 53 63

52 371 13 14

52 373 71 47

bsm1@pro.onet.pl

bsm2@pro.onet.pl

bsm3@pro.onet.pl

bsm4@pro.onet.pl

bsm5@pro.onet.pl

 
 

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

 
Nasza witryna internetowa:    www.bsm.bydgoszcz.pl 

e-mail:            bsmzarzad@pro.onet.pl 

 

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

wybierając numery wewnętrzne w systemie tonowym . 

 

2) Numery wewnętrzne przypisane do poszczególnych komórek 

organizacyjnych: 

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) 
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c) wew. 3 - Dział Obsługi Mieszkańców (sprawy członkowskie, sprzedaż i 

zamiana lokali, zaświadczenia)     

d) wew. 4 - Lokale użytkowe 

e) wew. 5 – Kasa 

f) wew. 6 – Kadry 

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

h) wew. 8 - Sekretariat  
 

3. Pogotowie techniczne Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowe 

 
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

 
 

 

 



28 

 

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 Członków Rady Nadzorczej w każdy drugi wtorek miesiąca od godz. 

15.00-16.00. Po przerwie wakacyjnej pierwszy dyżur odbędzie się  

12 września 2017 roku. 

 

 

 

 
Zarząd 

Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 

 
 

 

 

 


