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Wprowadzenie 

 

Zwykle Informator ukazywał się przed Świętami Wielkanocnymi. Tym 

razem kalendarz przyczynił się do faktu, iż dostarczamy Państwu tę lekturę na 

koniec kwietnia. 

W kalendarzu już wiosna, a aura stosunkowo przychylna, za pasem  

najważniejsze tegoroczne wydarzenia dla Spółdzielni. Chodzi o zaplanowane od 

19 - tego maja 4 - ry części obrad Walnego Zgromadzenia.  

Tegoroczne obrady nabierają szczególnego znaczenia, gdyż poza 

tradycyjnymi punktami porządku obrad, dochodzą w tym roku  wybory do Rady 

Nadzorczej, niezwykle ważnego organu samorządowego, w którego gestii jest 

m.in. kontrola działalności Spółdzielni. 

Przypominamy, iż Walne Zgromadzenie co roku zatwierdza sprawozdanie 

Rady Nadzorczej, Zarządu oraz sprawozdanie finansowe. Dlatego też 

przedstawiamy opinię biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego, 

które składa się z kilku ważnych dokumentów, w tym m.in. z bilansu, rachunku 

zysków, przepływów pieniężnych. Dokumenty te zostały przygotowane przez 

Spółdzielnię zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości, a poprawność ich 

oraz ocenę wyników zawiera opinia i raport biegłego rewidenta. Biegły 

pozytywnie ocenił przygotowane sprawozdania oraz sytuację majątkowo-

finansową Spółdzielni, która jest stabilna i zadawalająca.    

Ta pozytywna ocena biegłego jest zbieżna z dobrymi wynikami 

Spółdzielni, jakie są  zawarte w sprawozdaniach Rady Nadzorczej i Zarządu.  

Z uwagi na ich pełną objętość w Informatorze prezentujemy tylko skróty tych 

dokumentów. W całości można się z nimi zapoznać w Spółdzielni (w siedzibach 

administracji i zarządu) lub po zalogowaniu się jako członek na stronie 

internetowej Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 

Informujemy, że w roku 2015 podobnie jak w ostatnich latach Spółdzielnia 

osiągnęła bardzo korzystne wyniki finansowe i skutecznie zrealizowała 

wszystkie zadania statutowe. 
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 Osiągnięty został satysfakcjonujący wynik w zakresie dodatkowych 

przychodów finansowych netto, w kwocie ok. 4.884 tys. zł., stanowiący wartość 

nadwyżki bilansowej, mimo że nie poprawiła się koniunktura gospodarcza w 

handlu i usługach oraz  malały systematycznie odsetki od lokat terminowych. 

Wynik ten pozwoli zapewne już czwarty rok z rzędu nie podwyższać opłaty 

na poczet kosztów zarządzania i administrowania, wynoszącej – 0,49 zł/m
2
/m-c, 

jeśli tegoroczne Walne Zgromadzenie podobnie jak w  ostatnich latach  podejmie 

uchwałę o dofinansowaniu tej pozycji kosztów z nadwyżki bilansowej. Byłaby to 

nadal jedna z najniższych stawek opłat w spółdzielniach mieszkaniowych, nie 

tylko w Bydgoszczy, ale i w kraju.  

Rok 2015 dzięki prowadzonym systematycznie intensywnym wysiłkom 

windykacyjnym w Spółdzielni, to kolejny rok (trzeci z rzędu), w którym 

zmniejszone zostały zadłużenia w opłatach za użytkowanie lokali mieszkalnych, 

o kolejne kilkaset tys. złotych, tj. o ok. 235 tys. zł. Słowa podziękowania należą 

się zatem także tym członkom Spółdzielni, którzy uczestniczyli w bezpośrednich 

rozmowach z dłużnikami (członkowie Komisji ds. Działalności Społecznej i 

Kulturalnej Rady Nadzorczej). 

Toczy się życie kulturalne w Domach Kultury Spółdzielni. O ważniejszych 

wydarzeniach z I-szego kwartału br. informujemy na kolejnych stronach 

informatora. Warto tu wspomnieć o nowej propozycji  spotkań literackich  

z cyklu „Literacki pas Oriona”. 

 W tym numerze Informatora jeszcze kilka innych ciekawych informacji, 

m.in. o obradach Walnego Zgromadzenia, szczególnie w kontekście wyborów do 

Rady Nadzorczej.   

 Informujemy również o nowym organie samorządowym w Spółdzielni - 

Radach Nieruchomości, w skład których wchodzą tylko członkowie Spółdzielni. 

(Przedruk artykułu: „Dlaczego wybieramy Rady Nieruchomości?”, który był 

zamieszczony w połowie kwietnia w „Expresie Bydgoskim” na stronach 19-22 

Informatora). 

 Zachęcamy zatem zarówno do lektury tego wydania Informatora, ale także 

do obecności na Walnym Zgromadzeniu i kontaktach z Radami Nieruchomości. 

 Nie pozostawiajmy tak ważnej kwestii jak przyszłość Bydgoskiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej w nie „swoich rękach”, miejmy indywidualny wpływ 

na losy Spółdzielni, uczestnicząc w obradach Walnego Zgromadzenia i głosując 

racjonalnie na uchwały zapewniające Spółdzielni stabilizację, dobrą  atmosferę i 

dalszy rozwój. 

 

Wszystkiego dobrego dla Spółdzielni i wszystkich mieszkańców. 
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Rozdział I – Informacje z bieżącej działalności Spółdzielni 

 

1. Podstawowe informacje o sprawozdaniu finansowym za rok 

2015 oraz opinia biegłego rewidenta o wyniku jego badania 

   
 Sprawozdanie finansowe Spółdzielni zawiera kilka ważnych dokumentów, 

w tym: 

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. 

2. Bilans Spółdzielni, który na dzień 31.12.2015 r. wykazuje po stronie aktywów 

i pasywów sumę 140.099.215,61 zł.  

3. Rachunek zysków/strat – wykazujący zysk netto w kwocie – 4.884.780,58 zł. 

4. Zestawienie zmian w funduszu własnym – zmniejszenie o kwotę 

15.384.884,70 zł. 

5. Rachunek przepływów pieniężnych - zwiększenie o kwotę 4.400.296,67 zł. 

6. Dodatkowe informacje i objaśnienia. 

Ponieważ dokumenty te zawierają bardzo wiele liczb, kwot, wskaźników – 

niezwykle ważna jest opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta, którego 

wybiera co roku Rada Nadzorcza.  

Opinia i raport zawiera bowiem ocenę sprawozdania. W odniesieniu do 

sprawozdania finansowego za rok 2015 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. Przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji 

majątkowej i finansowej Spółdzielni na dzień 31.12.2015 r.  

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 z badania sprawozdania finansowego biegły odniósł 

się szczegółowo do określonych danych zawartych w poszczególnych 

dokumentach sprawozdania; raport liczy 29 stron.  

 W raporcie biegły stwierdził m. in.:  

1. Spółdzielnia za rok 2015 uzyskała korzystne dla dalszego funkcjonowania 

wyniki finansowe, czego dowodem są uzyskane korzystne wskaźniki 

płynności finansowej (znacznie przekraczające zalecany wskaźnik 1,00 – 

uzyskano 1,87).     

2. Potwierdza sumy bilansowe oraz uzyskany za rok 2015 wynik zysku netto 

(nadwyżki bilansowej) w wysokości 4 884 780, 58 zł.  
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3. Stwierdza zgodność wszystkich danych zawartych w poszczególnych 

dokumentach z saldami kont księgowych, w tym stany poszczególnych 

funduszy (m.in.: zasobowego, udziałowego, remontowego). 

4. Potwierdza prawidłowość rozliczeń z budżetem z tytułu podatków i 

pozostałych zobowiązań.  

5. Stwierdził także, iż dane zawarte w sprawozdaniu zarządu za rok 2015 (które 

zostało do sprawozdania finansowego dołączone) są zgodne z danymi 

zawartymi w poszczególnych dokumentach sprawozdania finansowego. 

 Biegły przedstawił powyższą pozytywną opinię i raport o sprawozdaniu 

finansowym spółdzielni za rok 2015 Radzie Nadzorczej.  

 Potwierdzenie przez biegłego rewidenta prawidłowo przedstawionych 

wyników finansowych Spółdzielni, powinno cieszyć wszystkich członków 

Spółdzielni, gdyż obiektywnie w ocenie biegłego są one korzystne.  

 

2. Skrót sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2015 

 
 Rada Nadzorcza  zgodnie z § 50 ust. 1 pkt. 8 Statutu Bydgoskiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej, jest zobowiązana do przedłożenia Walnemu 

Zgromadzeniu sprawozdania ze swojej działalności za 2015 rok. 

Rok 2015 był  dla naszej Spółdzielni szczególny, gdyż obchodziliśmy  

125 - lecie jej założenia. Z dumą i satysfakcją przyjmujemy fakt, że jesteśmy 

członkami najstarszej w Polsce spółdzielni mieszkaniowej, nadal rozwijającej się 

i śmiało patrzącej w przyszłość, której patronem został współzałożyciel i oddany 

działacz Teofil Gackowski. Jubileuszowe obchody były okazją, by 

zaprezentować osiągnięcia i perspektywy Spółdzielni, zwrócić uwagę na 

aktualny wygląd osiedli, podziękować wszystkim działaczom za aktywność na 

rzecz najbliższych społeczności, pochwalić się naszymi osiągnięciami w tym 

rozwijającą się samorządnością. Wszystkie te działania zostały zauważone 

również na zewnątrz. W Ogólnopolskim Rankingu Spółdzielni Mieszkaniowych 

za rok 2014, w grupie dużych spółdzielni inwestujących, Bydgoska Spółdzielnia 

Mieszkaniowa zajęła I miejsce. 

W 2015 roku Rada Nadzorcza pracowała w składzie osobowym wybranym 

na Walnym Zgromadzeniu w 2013 roku.  

W roku sprawozdawczym odbyło się: 

a) 13 posiedzeń plenarnych Rady Nadzorczej, 

b) 13 posiedzeń Prezydium Rady Nadzorczej, 

c) 37 posiedzeń trzech komisji stałych Rady Nadzorczej  
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W każdy drugi wtorek miesiąca członkowie Rady pełnili dyżur w siedzibie 

Spółdzielni. Zgłaszane podczas dyżurów problemy były przekazywane do 

rozpatrzenia Radzie Nadzorczej i Zarządowi Spółdzielni. 

Rada Nadzorcza realizowała swoje statutowe zadania na podstawie uchwalonego 

rocznego planu pracy. 

Efektem pracy Rady Nadzorczej w 2015 roku były uchwały i tak: 

a) w zakresie działalności finansowo – gospodarczej podjęto 9 uchwał;  

b) w zakresie zmian regulaminów wewnętrznych Spółdzielni podjęto 6 uchwał; 

zmieniono lub zaktualizowano 6 regulaminów i uchwalono 1 nowy regulamin: 

Regulamin Rad Nieruchomości Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej; 

c) w zakresie spraw członkowskich podjęto 146 uchwał;  

d) w zakresie spraw organizacyjnych i pracowniczych Spółdzielni oraz funduszu 

płac podjęto 9 uchwał, w tym m.in. Plan podziału etatów i Schemat 

organizacyjny Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na 2016 rok oraz 

Osobowy fundusz płac na 2016 rok; 

e) w zakresie działalności i organizacji Rady Nadzorczej podjęto  6 uchwał; 

f) w zakresie spraw gruntowych podjęto 2 uchwały. 

Łącznie w roku 2015 Rada Nadzorcza podjęła 178 uchwał. 

Na wyróżnienie zasługują dwa zagadnienia, którymi szczególnie 

zajmowała się Rada Nadzorcza wykorzystując swoje funkcje kontrolne, 

wynikające z art. 44 ustawy Prawo spółdzielcze. 

 Pierwsze zagadnienie to: Badanie zasadności zarzutów stawianych przez 

członka Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej wobec członka Zarządu 

Spółdzielni. Wynikał on z  wniosku pana Leszka Małeckiego z 10.06.2015 roku 

o wykluczenie ze spółdzielni Tadeusza Stańczaka – prezesa Zarządu Bydgoskiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej. Wnioskodawca zarzucił prezesowi, że  cyt. 

„umyślnie i świadomie działa na szkodę jej członków naruszając ich interesy 

oraz uporczywie narusza postanowienia statutu spółdzielni”. Zarzuty zostały 

przedstawione w 17-tu punktach odwołujących się do różnych dokumentów. 

W trosce o zachowanie dobrego imienia statutowych organów Spółdzielni 

Rada Nadzorcza Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, postanowiła podjąć 

działania zmierzające do zbadania przedstawionych przez pana Leszka 

Małeckiego zarzutów. 

Po zapoznaniu się z Protokołem Komisji Rewizyjnej Rada Nadzorcza 

Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, który odnosi się do zarzutów stawianych 

przez pana Leszka Małeckiego w piśmie z dnia 10.06.2015 roku stwierdza, że 

zarzuty wysuwane przez pana Leszka Małeckiego nie znalazły 

potwierdzenia. Wynikają one wyłącznie z jego subiektywnej oceny. 

Przeprowadzone badanie potwierdziło, że działania podejmowane przez 

pana Leszka Małeckiego mają służyć  wyłącznie destabilizacji organów 



7 

 

Spółdzielni  i bezpardonowemu atakowaniu ich członków, w tym przypadku 

pana Tadeusza Stańczaka – prezesa Zarządu Bydgoskiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej. 

Drugi temat, na który chcielibyśmy zwrócić szczególną uwagę to 
„Ocena zasadności i efektywności zaciągniętych kredytów na 

termorenowację”. 

W III kwartale 2015 roku ostatecznie zostały spłacone wszystkie kredyty 

zaciągnięte w latach 2007 – 2011 na realizację prac termorenowacyjnych, 

budynków należących do naszej Spółdzielni. Przypomnijmy, że była to 

niebagatelna kwota około 21 milionów złotych.  

Dlatego Rada Nadzorcza dokonując oceny tego realizowanego przez blisko  

9 lat programu finansowego uznała, iż kredyty zostały zaciągnięte na bardzo 

korzystnych warunkach finansowych. Kredyty te pozwoliły nie tylko na 

skrócenie terminów realizacji termorenowacji, ale przyczyniły się przez to do 

uzyskania korzyści finansowej w wysokości przeszło 8 milionów zł., której 

beneficjentami są wszyscy członkowie naszej Spółdzielni. Potwierdza to 

jedynie słuszność podjętych decyzji. Rada Nadzorcza Bydgoskiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej, pragnie w tym miejscu podziękować tym członkom i 

działaczom, którzy wspierali ten program. Efekty tych decyzji możemy z 

dumą oglądać na naszych osiedlach.  

Rada Nadzorcza pragnie zwrócić uwagę także na dwie podjęte w 2015 

roku uchwały. Pierwsza z nich, dotyczy pozbawienia członkostwa pana 

Leszka Małeckiego, poprzez jego wykluczenie z grona członków 

Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 

U podstaw jej podjęcia leżało konsekwentne naruszanie dobra osobistego 

Spółdzielni, poprzez formułowanie i rozpowszechnianie nieprawdziwych i 

zniesławiających informacji, dotyczących Bydgoskiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej, Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni. Rada Nadzorcza 

stwierdziła, że pan Leszek Małecki jako były członek Zarządu Spółdzielni 

oraz wieloletni członek, w tym przewodniczący Rady Nadzorczej Bydgoskiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej przez dwie kadencje, winien spełniać wysokie 

standardy w zakresie formułowania merytorycznych ocen, pod adresem 

organów statutowych Spółdzielni. Działalność pana Leszka Małeckiego nie 

może być kwalifikowana jako działanie na rzecz i w interesie członków 

Spółdzielni. Wręcz odwrotnie, wpływa ona destabilizująco na działalność  

i wizerunek  naszej Spółdzielni, czego wyrazem jest prawomocny wyrok 

sądowy z 28.02.2014 roku, nakazujący zaniechanie rozpowszechniania 

nieprawdziwych i zniesławiających informacji. Podejmując uchwałę, 

pozbawiającą pana Leszka Małeckiego członkostwa w Bydgoskiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej, Rada Nadzorcza uznała, że jego pozostawanie w gronie 
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członków Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, nie daje się pogodzić z 

postanowieniami statutu (Statut Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej § 15). 

Druga uchwała, która zasługuje na uwagę, związana jest z 

wprowadzeniem w życie Regulaminu Rad Nieruchomości. Przypomnijmy, 

że w 2015 roku, Walne Zgromadzenie wprowadziło do Statutu Spółdzielni 

zmiany, polegające na likwidacji po 12 latach  działalności Samorządów 

Nieruchomości i wprowadzenie na ich miejsce Rad Nieruchomości. 

Wprawdzie zgodnie z zapisami statutowymi będzie to głównie organ 

opiniodawczy, to jednak stanowi ważny element w systemie zarządzania 

zasobami Spółdzielni. To przecież w nieruchomościach zamieszkują 

członkowie, którzy oczekują na sprawne, efektywne i satysfakcjonujące 

rozwiązywanie problemów. Uchwalony przez Radę Nadzorczą regulamin, 

daje podstawy do aktywnego włączania się mieszkańców w realizację planów 

remontowych i zmian w nieruchomości, a tym samym do pełnienia roli 

współgospodarzy całej Spółdzielni. Patrząc na kondycję finansową i 

gospodarczą naszej Spółdzielni możemy być dumni z bycia jej członkami. 

Dziękujemy wszystkim członkom Spółdzielni, działaczom Samorządów 

Nieruchomości, Rad Osiedli, Zarządowi Spółdzielni i jej pracownikom, za 

zaangażowanie w realizację stawianych zadań. Naszej Spółdzielni życzymy 

kolejnych 125 lat pomyślnego rozwoju. 

Całe Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2015 (bez skrótów), jest 

dostępne na stronie internetowej Spółdzielni: www.bsm.bydgoszcz.pl, a także 

w siedzibach administracji osiedlowych i w zarządzie Spółdzielni. 

 

 

3. Skrót sprawozdania Zarządu za rok 2015 

 
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 2015. 

Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni liczy 32 strony, w tym 27 tabeli i zawiera 

wszystkie istotne informacje finansowe i kosztowe. 

 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. 

1. Informujemy, iż nie zmienił się skład osobowy zarządu. Jego członkowie 

uzyskali na Walnym Zgromadzeniu w 2015 roku absolutoria.  

Pozytywnie została oceniona działalność zarządu w roku 2015 przez Radę 

http://www.bsm.bydgoszcz.pl/
http://www.bsm.bydgoszcz.pl/
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Nadzorczą. Zarząd odbył 32 posiedzenia protokołowane i podjął 122 uchwały. 

 W zasobach Spółdzielni pozostają nadal 142 nieruchomości mieszkaniowe 

(nie wyodrębniła się żadna Wspólnota) oraz 55 zespołów garażowych i 300 

lokali użytkowych.  Na dzień 31.12.2015 r. Spółdzielnia liczyła 14.776 lokali 

mieszkalnych oraz kilkaset pozostałych, natomiast 13.800 członków.  Nie 

wszyscy nabywający lokale wstępują w szeregi członków, choć informujemy 

na bieżąco jakie korzyści posiada członek - w roku 2015: o 0,28 zł/m
2
/m-c 

niższa opłata za eksploatację, a na fundusz remontowy nieruchomości  

o - 0,39 zł/m
2
/m-c.  

2. Na uwagę zasługuje wypracowany  zysk netto tj. nadwyżka bilansowa w 

wysokości 4.884.781 zł. Jest to znacząca kwota, gdyż została uzyskana w 

systematycznie pogarszających się warunkach i koniunkturze gospodarczej dla 

rynku drobnych usług i handlu. Ponadto ze względu na niską inflację 

gwałtownie zmalały przychody z bankowych lokat terminowych.  

3. Wyniki rozliczeń eksploatacji w nieruchomościach oraz stany funduszy 

remontowych nieruchomości zamieszczamy w tabeli nr 1.  

Należy zauważyć, iż w większości nieruchomości uzyskane zostały niewielkie 

nadwyżki na eksploatacji (106 nieruchomości), czasem też niewielkie 

niedobory, co dowodzi o tym, iż coraz lepiej planujemy koszty i utrzymujemy 

dyscyplinę w wydatkach. Wyniki z poszczególnych nieruchomości zostały 

uwzględnione w kalkulacjach opłat  eksploatacyjnych na rok bieżący. Zarząd 

zawiadomił w terminie do 31.03.2016 r. o zmianie wysokości opłat 

eksploatacyjnych, obowiązujących od 1.07.br. podając nowe wartości stawek 

opłat wyliczonych indywidualnie dla każdej nieruchomości.  

  W kolumnie 7 podano wynik funduszu remontowego nieruchomości 

przypadający na 1 m
2
 w  rozliczeniu do dnia 31.12.2018 r. tj. do końca 

regulaminowego okresu przejściowego, przewidzianego na zrównoważenie 

sald tych funduszy. Należy stwierdzić, iż nieruchomości są na najlepszej 

drodze, by do końca regulaminowego okresu przejściowego, osiągnąć stan 

zrównoważenia czyli określoną nadwyżkę na planowane remonty.  

Tabela nr 1. 

 

Wynik na 

dzień 

31.12.2015

Wynik 

jednostko

wy na 1 

m2/m-c

Wynik na dzień 

31.12.2015

Wynik w 

przeliczeniu 

na m
2
/36 m-c

1 2 3 4 5 6 7

1 001 ABRAHAMA 9 3 048,91 0,08 -170 542,98 -1,49

2 002 DMOWSKIEGO 2 2 907,51 0,08 -157 948,60 -1,40

Eksploatacja Fundusze remontowe

L.p.
Nr 

nier.
Adres nieruchomości
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3 003 DMOWSKIEGO 3 803,93 0,08 -24 957,63 -0,78

4 004 DMOWSKIEGO 6 i 8 6 788,48 0,09 -326 894,15 -1,43

5 005 DMOWSKIEGO 9 -1 318,15 -0,13 -12 721,90 -0,40

6 006 GAŁCZYŃSKIEGO 12 i 14 122,00 0,00 -222 285,03 -0,96

7 007 GAŁCZYNSKIEGO 16 i 18 4 365,89 0,06 -200 753,85 -0,87

8 008 GAŁCZYŃSKIEGO  17, 19 i 21 -9 966,58 -0,08 234 670,71 0,65

9 009 GNIEŹNIEŃSKA 3 -393,27 -0,02 -71 483,80 -1,46

10 010 KASPRZAKA 2 -1 049,33 -0,02 -139 587,04 -1,06

11 011 KASPRZAKA 6 i 8 4 060,00 0,05 -390 124,02 -1,51

12 012 KASPRZAKA 10 2 718,89 0,06 -118 977,11 -0,91

13 013 KORCZAKA 2, 4 i 6 -1 651,86 -0,02 129 966,67 0,64

14 014 MORCINKA 8 3 886,26 0,09 -42 154,67 -0,30

15 015 OKRZEI 2 -2 338,21 -0,02 254 142,29 0,81

16 016 OKRZEI 4 716,48 0,02 -133 050,23 -1,51

17 017 OKRZEI 5 2 757,51 0,06 -208 161,58 -1,59

18 018 16 PUŁKU UŁ.WLKP. 2 600,09 0,03 33 515,52 0,48

19 019 STAWOWA 49 i 51 2 308,99 0,06 -232 864,19 -1,83

20 020 SZUBIŃSKA 24 2 628,20 0,12 -72 575,25 -1,07

21 021 TRZCINIEC-GMINNA 21 -5 398,30 -0,35 43 314,32 0,95

22 022 WARYŃSKIEGO 2 i 4 5 495,06 0,07 191 750,29 0,84

23 023 WARYŃSKIEGO 6 i 8 6 398,28 0,08 -32 219,15 -0,14

24 024 WARYŃSKIEGO 10, 12 i 14 6 540,85 0,08 -239 427,58 -0,97

25 025 WARYŃSKIEGO 16 3 051,97 0,07 -154 544,26 -1,10

26 026 WARYŃSKIEGO 24 2 346,55 0,17 -98 819,83 -2,33

27 027 WARYŃSKIEGO 51 -630,21 -0,01 -440 881,42 -1,79

28 028 WARYŃSKIEGO 3 - 49 7 507,19 0,40 0,00 0,00

29 029 KOSZAROWA 6, WYSOKA 7 9 564,62 0,14 152 283,73 0,75

30 030 KOSZAROWA 10, WYSOKA 23 4 718,92 0,09 -16 861,31 -0,10

31 031 KOSZAROWA 20, STAWOWA 15a, 21 7 760,77 0,08 -39 222,47 -0,14

32 032 KOSZAROWA 24a, 26, 26a STAWOWA 29a 11 513,78 0,10 255 463,49 0,73

33 033 WYSOKA 27 4 949,09 0,13 18 485,58 0,16

34 034 KOSZAROWA 14 2 035,85 0,40 24 261,83 1,59

35 142 WARYŃSKIEGO 22, 26 5 881,68 0,09 -216 470,47 -1,05

36 036 BOCIANOWO 41, 43, 45 -195,47 -0,01 -93 569,80 -1,96

37 037 CHROBREGO 2, 4, 6 POMORSKA 31, 33 1 192,33 0,05 -47 883,21 -0,62

38 038 CIESZKOWSKIEGO 13 i 15 248,86 0,01 -89 853,42 -0,96

39 039 GARBARY 26 2 408,42 0,29 -120 220,36 -3,91

40 040 GARBARY 28 189,08 0,03 -69 662,97 -3,01

41 041 HETMAŃSKA 15, SIENKIEWICZA 42 -886,46 -0,04 28 290,15 0,44

42 042 KOŁŁĄTAJA 1, SZWALBEGO 2 1 883,96 0,08 -177 520,21 -2,45

43 043 KRASIŃSKIEGO 13, 15 i 17 1 177,79 0,09 1 598,45 0,04

44 044 MAZOWIECKA 1, 3 POMORSKA 49, 51 1 363,38 0,07 -24 842,12 -0,38

45 045 MAZOWIECKA 27 38,33 0,00 3 295,82 0,07

46 046
SOWIŃSKIEGO 22a, 22b ŻÓŁKIEWSKIEGO 

7, 9
4 077,83 0,14 -10 373,66 -0,12

47 047 BOCIANOWO 20 3 094,23 0,23 -69 829,04 -1,75

48 048 BOCIANOWO 20a, 26  RACŁAWICKA 9 11 906,27 0,10 16 794,00 0,05

49 049 CHŁODNA 1, 3 2 507,74 0,05 119 932,51 0,87

50 050 CHŁODNA 20 22,81 0,00 -60 902,87 -1,47

51 051 CZARNA DROGA 3 4 587,37 0,09 246 313,20 1,51

52 052 CZARNA DROGA 5 i 9 9 307,86 0,08 384 229,09 1,04  
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53 053 GRUNWALDZKA 12a i 12b 665,91 0,01 263 923,40 1,13

54 054 JASNA 1,GRUNWALDZKA 44-46 4 123,80 0,12 17 662,91 0,18

55 055 JACKOWSKIEGO 3, 7, 9, i 11 2 824,51 0,04 53 839,70 0,25

56 056 NORWESKA 8 3 007,14 0,12 162 304,51 2,15

57 057 POMORSKA 80-86 -1 101,04 -0,04 18 962,50 0,21

58 058 STROMA 5 i 7 4 102,25 0,09 102 035,89 0,75

59 059 JACKOWSKIEGO 10 -88,56 0,00 -197 081,72 -2,59

60 060 ŚLĄSKA 18 i 20, ŁOKIETKA 33 -5 129,55 -0,10 122 006,19 0,78

61 136 GRUNWALDZKA 10a 4 789,54 0,13 -2 880,97 -0,02

62 061 BRODZIŃSKIEGO 1 -3 029,88 -0,06 49 710,20 0,34

63 062 BRODZIŃSKIEGO 5 -149,74 0,00 -71 766,02 -0,48

64 063 BRODZIŃSKIEGO 10, ZALESKIEGO 7 1 035,49 0,02 43 373,94 0,24

65 064 BRZOZOWA 4 i 8, KONOPNICKIEJ 3 19 428,96 0,14 187 805,83 0,43

66 065 BRZOZOWA 21 3 120,40 0,07 21 702,96 0,16

67 066 BRZOZOWA 23 17 515,78 0,37 56 504,60 0,39

68 067 BRZOZOWA 29 1 063,81 0,02 45 372,32 0,31

69 068 BRZOZOWA 33 -3 750,44 -0,08 26 062,81 0,19

70 069 BRZOZOWA 38 -875,25 -0,02 216 345,26 1,50

71 070 BRZOZOWA 39 1 641,38 0,03 58 144,55 0,40

72 071 CHOŁONIEWSKIEGO 2 1 564,48 0,07 57 852,20 0,91

73 072 CHOŁONIEWSKIEGO 30 2 986,74 0,10 -4 888,28 -0,06

74 073 CHOŁONIEWSKIEGO 32 12,67 0,00 106 921,55 0,90

75 074 KONOPNICKIEJ 5 1 976,65 0,04 72 220,70 0,50

76 075 KONOPNICKIEJ 22 i 24 -14 455,90 -0,15 212 957,93 0,74

77 076 KONOPNICKIEJ 29 606,08 0,02 55 167,94 0,53

78 077 KONOPNICKIEJ 35 -1 762,37 -0,04 102 848,50 0,70

79 078 KONOPNICKIEJ 57 -1 356,45 -0,02 180 891,11 1,00

80 079 KONOPNICKIEJ 61 -3 952,41 -0,08 111 677,10 0,77

81 080 LWOWSKA 1A -1 123,32 -0,03 -5 833,23 -0,05

82 081 NOWODWORSKA 4 i 6, UGORY 3 11 555,41 0,08 180 231,26 0,43

83 082 NOWODWORSKA 23 -2 294,53 -0,06 72 688,75 0,63

84 083 NOWODWORSKA 25 11 971,31 0,12 141 029,60 0,46

85 084 NOWODWORSKA 35 221,85 0,01 32 914,44 0,31

86 085 PODHALAŃSKA 7 -2 166,28 -0,06 4 692,41 0,04

87 086 SOLSKIEGO 3 1 735,29 0,07 -196 188,65 -2,63

88 087 UGORY 27a - 27g 5 094,37 0,02 116 873,75 0,15

89 088 SOLSKIEGO 8 -1 540,89 -0,06 -135 721,15 -1,84

90 113 BRODZIŃSKIEGO 3 4 639,95 0,10 29 392,52 0,20

91 132 KONOPNICKIEJ 36 1 357,77 0,04 41 339,58 0,40

92 133 ZAPOLSKIEJ 10 -5 161,57 -0,11 102 221,95 0,71

93 134 NOWODWORSKA 33 3 116,71 0,04 77 342,36 0,35

94 139 KONOPNICKIEJ 34 6 567,79 0,25 53 385,96 0,67

95 140 BRZOZOWA 37 2 238,04 0,04 33 101,38 0,22

96 141 ZAPOLSKIEJ 14 -6 560,96 -0,09 53 358,03 0,25

97 143 BRZOZOWA 8C 7 896,07 0,38 25 392,64 0,41

98 089 BAŁKAŃSKA 4 i 6, CZESKA 11 7 327,97 0,06 216 158,18 0,56

99 090 BESKIDZKA 1 i 2, TUCHOLSKA 13 18 417,92 0,13 -172 334,07 -0,41

100 091
BESKIDZKA 12, KARPACKA 56, 

UJEJSKIEGO 29
-443,64 0,00 287 271,42 0,61

101 092 BIZIELA 16 i 20, SŁOWIAŃSKA 17 6 025,59 0,04 237 170,66 0,47  
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102 093 BIZIELA 21 i 23 4 201,28 0,20 -171 289,53 -2,74

103 094 BIZIELA 22 i 24 13 221,49 0,12 -254 653,38 -0,79

104 095 CHORWACKA 14 -1 043,54 -0,02 126 252,52 0,97

105 096 CZESKA 2 i 4, UJEJSKIEGO 48, 52 i 64 -10 195,58 -0,04 95 599,16 0,12

106 097 KARPACKA 26 1 912,33 0,17 8 930,48 0,23

107 098 KARPACKA 39, 39a - 39c 6 141,62 0,02 40 455,11 0,05

108 099 POLNA 11, SERBSKA 1 8 038,37 0,07 226 546,56 0,62

109 100 SŁOWIAŃSKA 16 3 963,22 0,06 132 434,62 0,69

110 101 SŁOWIAŃSKA 23 6 110,45 0,09 54 122,40 0,27

111 102 TUCHOLSKA 3 i 5 11 464,04 0,13 231 130,24 0,88

112 103 TUCHOLSKA 7 8 374,31 0,20 -21 302,33 -0,17

113 104 TUCHOLSKA 9 i 11 -1 493,47 -0,02 75 793,54 0,29

114 105 TUCHOLSKA 15, UJEJSKIEGO 11 -142,22 0,00 89 012,08 0,34

115 106 UJEJSKIEGO 59, 63 i 65 -3 281,06 -0,03 300 158,11 0,77

116 107 WOJSKA POLSKIEGO 3 1 413,47 0,06 -80 265,55 -1,20

117 108 BESKIDZKA 8 2 600,77 0,08 109 786,22 1,14

118 109 BESKIDZKA 4 783,90 0,04 45 633,60 0,75

119 110 UJEJSKIEGO 11A 317,93 0,01 58 699,35 0,68

120 112 BAŁKAŃSKA 9 3 199,10 0,04 177 705,27 0,70

121 123 CHORWACKA 26 472,15 0,01 87 311,53 0,33

122 137 WOJSKA POLSKIEGO 5 4 301,62 0,19 -163 075,58 -2,44

123 114 CZACKIEGO 1, 3 i 5 3 903,82 0,03 121 875,85 0,35

124 115 CZACKIEGO 2 1 768,16 0,03 149 468,66 0,74

125 116 CZACKIEGO 17, 21 i 23 -4 159,97 -0,03 229 478,97 0,54

126 117 CZACKIEGO 49 3 207,52 0,06 95 658,07 0,61

127 118 GACKOWSKIEGO 3 1 222,26 0,03 93 451,95 0,89

128 119 HALICKA 22 -1 580,14 -0,04 142 491,66 1,18

129 120 INOWROCŁAWSKA 22 153,79 0,01 9 764,56 0,18

130 121 HALICKA 24, 26, 28 INOWROCŁAWSKA 20 1 908,82 0,03 28 943,33 0,17

131 122 HALICKA 30, INOWROCŁAWSKA 18 72,50 0,00 60 780,58 0,52

132 124
GACKOWSKIEGO 5, LESZCZYŃSKIEGO 

101 i 103
8 545,92 0,07 -280 820,73 -0,78

133 125 LESZCZYŃSKIEGO 105, 109 i 111 18,09 0,00 252 455,40 0,74

134 126 STRZELECKA 8a i 10 467,21 0,01 -131 771,30 -1,14

135 127
GERSONA 2, 4, 6 GROBLA 8, KOSSAKA 45, 

47, 51
9 167,35 0,07 356 675,15 0,93

136 128 KOSSAKA 35 1 125,26 0,14 -35 093,54 -1,49

137 129 GERSONA 3, 5, 1 1 292,05 0,02 87 464,33 0,44

138 130 CZACKIEGO 6 1 293,58 0,03 100 696,36 0,71

139 131 GACKOWSKIEGO 1 1 758,69 0,03 59 477,04 0,37

140 135 KOSSAKA 49 -808,40 -0,05 24 558,08 0,52

141 138 CZACKIEGO 45 1 102,91 0,04 25 648,24 0,32

142 144 CZACKIEGO 6A 10 799,06 0,26 16 805,10 0,13  
4. Opłaty zależne od Spółdzielni utrzymane zostały w 2015 r. na poziomie – 

30,63 %. Z kolei opłaty niezależne od Spółdzielni w 2015 r. odpowiadają – 

69,37 % . 

5.  Łączne jednostkowe koszty zarządzania i administrowania wyniosły  

0,77 zł/m
2
/m-c, natomiast opłaty dla członków zostały utrzymane w 

wysokości 0,49 zł/m
2
/m-c, jako że różnica została pokryta w ramach 

dofinansowania z nadwyżki bilansowej za rok 2014 w kwocie ok. 2,2 mln zł. 
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6. Średnie zatrudnienie wyniosło 202,65 etatu wobec 203,25 etatów 

planowanych, co stanowi 99,7 %. 

7. Fundusz płac łącznie ze świadczeniami indywidualnymi dla pracowników, 

wynikających z Układu Zbiorowego Pracy, został wydatkowany w 99, 9 %.  

8. Zgodnie z wieloletnim Planem Remontów Dźwigów (uchwała Walnego 

Zgromadzenia nr 27/2010) w latach 2010-2014 wymieniono 47 dźwigów, 

natomiast w roku 2015 wymieniono 9 dźwigów oraz jeden zmodernizowano - 

łącznie na kwotę 1.187.192 zł.  

9. Koszty sprzątania na poszczególnych osiedlach w odniesieniu do przyjętej w 

Spółdzielni jednostki rozliczeniowej, są zróżnicowane ze względu na 

specyfikę poszczególnych osiedli, jednocześnie wykazują zbliżony poziom 

jednostkowy w przeliczeniu  na 1 m
2
/m-c. Osiągnięty wskaźnik kosztów (0,32 

zł/m
2
/m-c) jest konkurencyjny na bydgoskim rynku  sprzątania zasobów 

mieszkaniowych. 

10. Z zadowoleniem należy stwierdzić, iż  w roku 2015 w lokalach 

mieszkalnych po raz kolejny nastąpił spadek  ogólnej kwoty zaległości o 

235.338 zł (o 7,72 %). Zadłużenie użytkowników lokali mieszkalnych w 

stosunku do 12 miesięcznych naliczeń na dzień 31.12.2015 r. jest na poziomie 

3,85 % i wynosi  2 811 386 zł. Aby osiągnąć taki efekt niezbędne są 

intensywne działania windykacyjne (według Instrukcji prowadzenia 

windykacji) etatowych służb spółdzielczych, które obejmują tysiące czynności 

w roku, a także spotkania z dłużnikami przeprowadzane systematycznie przez 

Komisję ds. Działalności Społecznej i Kulturalnej Rady Nadzorczej. 

11. W 2015 r. Spółdzielnia zarządzała 300 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 

2015r. dochody w wysokości 4.658.271 zł brutto, które weszły w skład 

nadwyżki bilansowej. 

12. W roku 2015 wykonano remonty w nieruchomościach mieszkalnych na 

ogólną kwotę 6.658.999 zł, w tym  m.in.:     

- remonty klatek schodowych    1.001.234 zł 

- roboty na instalacjach wod. - kan.      985.105 zł 

- remonty chodników i parkingów      948.619 zł 

13. Niezwykle ważnym faktem dla finansów Spółdzielni jest zakończenie spłat 

kredytów bankowych i pozostałych wydatków na termorenowację. 
Przypominamy, iż na potrzeby finansowania termorenowacji Spółdzielnia 

zaciągnęła w latach 2007-2011 około 21 mln zł kredytów. Było to niezwykle 

trafne i korzystne działanie władz Spółdzielni, gdyż korzyści z tego tytułu 

okazały się bardzo konkretne – w kwocie około 8 mln zł.  
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14. Zgodnie ze statutem Spółdzielnia prowadzi działalność społeczno – 

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

„ARKA”, a także bezpośrednio na osiedlach. 

O programie imprez na osiedlach i ich finansowaniu, decydowały 

zgodnie z regulaminem Spółdzielcze Rady Osiedli, w ramach przyznanych 

środków, ujętych w Planie Gospodarczym Spółdzielni na rok 2015. 

Działalność społeczno-kulturalna w roku 2015 obejmowała wiele imprez 

związanych z Jubileuszem 125- lecia Spółdzielni.  

Odbywały się spotkania z działaczami, festyny, wieczory poetyckie, 

prelekcje i pokazy dotyczące różnych dziedzin życia, koncerty kameralne, 

recitale, wystawy plastyczne i fotograficzne. Łączne koszty tej działalności 

wyniosły 674.598 zł. 

15. W roku 2016 oraz w latach najbliższych, Spółdzielnia będzie kontynuować 

proces przeobrażeń technicznych, w ramach zaplanowanych prac 

remontowych oraz zmian w zagospodarowaniu terenów przyległych do 

budynków. Ponieważ chcemy realizować te zadania w porozumieniu z 

członkami, pomocne tu zapewne będą wybrane w roku 2016 Rady 

Nieruchomości, których opiniodawcze  kompetencje, jako reprezentantów 

poszczególnych nieruchomości, będą wiążące.  

 

 Podsumowując należy stwierdzić, iż uzyskane wyniki w 2015 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 zarządzającej zasobami. Stabilizacja finansowa 

przekłada się dalej  na racjonalne obciążenia finansowe w opłatach 

eksploatacyjnych za użytkowanie lokali.  
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Rozdział II – Zdarzenia i fakty w Bydgoskiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej 

 

1. Wydarzenia w Domach Kultury 
 

1.1. Koncert Noworoczny - Orkiestra Marka Czekały i solistów. 

  

             
 

 Karnawał w Domu Kultury „ORION” przywitaliśmy pięknym Koncertem 

Noworocznym, na którym wystąpiła Orkiestra Symfoniczna im. J. Straussa pod 

dyrekcją Marka Czekały. Jak zwykle przy pełnej widowni mogliśmy podziwiać 

piękno lekkiej muzyki klasycznej, w doskonałym wykonaniu artystów. 

Sopranem oczarowywała widzów Marcela Wierzbicka w towarzystwie tenora 

Dominika Opalińskiego. 

 

1.2. Literacki Pas Oriona - pierwsze spotkania literackie. 
  

 Informujemy Państwa, iż w obecnym sezonie pozycji kulturalnych Domu 

Kultury „ORION” pojawiła się nowa  propozycja cyklu  imprez literackich, tj. 

„Literacki Pas Oriona” oraz „Salon Literacki”.  

 Zapraszamy  wszystkich zainteresowanych, którzy lubią spędzać czas przy 

poezji i literaturze. Będziemy gościć twórców, krytyków, aktorów, bardów, ludzi 

którym nie obca jest poezja. Ludzi wrażliwych na  piękne słowo. 
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  Odbyły się już dwie imprezy z cyklu: „Salon Literacki” tj.: spotkanie z 

Barbarą Orłowski oraz spotkanie z prof. Mieczysławem Wojtasikiem. „Literacki 

Pas Oriona” natomiast zainaugurowaliśmy wieczorem pt. „Literatura i Kosmos”. 

Imprezę prowadził dr Dariusz Tomasz Lebioda, recytował toruński  

aktor Dariusz Bereski.  

 
 

  

 W nastrojowej scenerii przy pięknej muzyce mogliśmy oddać się 

przemyśleniom o miejscu człowieka we wszechświecie i potędze kosmosu. 

 

1.3. Koncert zespołu „VIOVAL” 
 

 2 marca bieżącego roku gościliśmy zespół z Łotwy: „VIOVAL” w składzie 

Valerijs Ivanovs – skrzypce, Larysa Strelita-Strele – wiolonczela. Duet 

specjalizuje się  w muzyce  instrumentalnej. Występ był przepięknym dialogiem 

instrumentów smyczkowych. Koncert ten zatytułowany: „Muzyka i Puszkin” 

poprowadziła znana aktorka Teresa Wądzińska. Utwory przeplatane były 

recytacją wierszy o miłości w interpretacji tej cenionej artystki. Wieczór należał 

do bardzo udanych. 

 2. Ferie zimowe dla dzieci  

 
W okresie ferii zimowych w 2016 roku w Domach Kultury „ORION” i 

„ARKA” Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, odbyły się zajęcia dla  
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40 dzieci w wieku od 6 do 10 lat. W pierwszym tygodniu dzieci uczestniczyły w 

zabawach integrujących oraz grach logicznych i zręcznościowych. Wszyscy mali 

uczestnicy dowiedzieli się jak wyrabiane są cukrowe łakocie oraz wykonali 

własnoręcznie kolorowe lizaki w Manufakturze słodyczy „Karmelowa Kraina” w 

Bydgoszczy. Na zakończenie tygodnia grupy z obu domów kultury uczestniczyły 

w seansie filmu dla dzieci pt. „Bella i Sebastian 2” w Multikinie.  

Drugi tydzień rozpoczął się tanecznie w Filharmonii Pomorskiej. Dzieci 

zapoznały się z różnymi tańcami świata oraz ich aranżacjami. Ponadto nasi 

podopieczni samodzielnie wykonali świeczki parafinowe na warsztatach 

świecowych, prowadzonych przez instruktorów z firmy „ModraSova” z 

Inowrocławia. Dzieci spędziły czas na zabawach w „Hoplandzie”- sala zabaw w 

Młodzieżowym Domu Kultury Nr 2 w Bydgoszczy (Arka) oraz w Oddziale 

Biblioteki Miejskiej na Błoniu (Orion). 

 Na pożegnanie z czasem zabawy, instruktorzy zabrali dzieci na wycieczkę 

autokarem do Centrum Zabaw Rodzinnych „Family Park” w Bydgoszczy. Dzieci 

grały w kręgle, zjeżdżały z wielkiej dmuchanej zjeżdżalni, jeździły 

samochodzikami, próbowały swoich sił na ściance wspinaczkowej z asekuracją 

oraz wielokrotnie pokonywały tzw. „małpi gaj”- tor przeszkód.  
  

                    
 

Satysfakcja dla Spółdzielni, a szczególnie dla pracowników organizujących 

oraz prowadzących bezpośrednio zajęcia z dziećmi, to wielkie zadowolenie 

okazane przez uczestniczące dzieci, które doceniły atrakcyjność tej oferty. Czas 

ferii był dla nich rzeczywiście okresem, w którym nie mogli narzekać na nudę.  
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Rozdział III – Tematy dla Spółdzielców – zawsze ważne i aktualne 

 

1. Dlaczego warto pójść na Walne Zgromadzenie 2016? 

 
 Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem samorządowym 

Spółdzielni (w obradach prawo głosu mają tylko członkowie), 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. Nie oznacza to jednocześnie, iż może rozstrzygać o wszystkich 

sprawach, gdyż należy mieć na uwadze, iż jeden organ Spółdzielni nie może 

wkraczać w uprawnienia innych organów.  

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 termorenowacja, obecnie remont dźwigów - poprzez ich 

wymianę itp.   

2. Przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej, sprawozdanie Zarządu i 

sprawozdanie finansowe oraz udziela absolutorium dla poszczególnych 

członków Zarządu.  

Te uprawnienia można określić jako tzw. skwitowanie dla dwóch ważnych 

organów Spółdzielni, czyli dla Zarządu, który prowadzi działalność 

Spółdzielni oraz dla Rady Nadzorczej, która głównie kontroluje tę działalność. 

Ponadto przyjmując sprawozdanie finansowe, pozyskuje się informację w 

jakiej kondycji finansowej i majątkowej Spółdzielnia się znajduje i decyduje 

się o tym, czy akceptuje się te dane z działalności gospodarczej 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 (4.884 tys. zł ).  

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

ważnego organu kontrolującego działalność zarządu.  

 Ponieważ  w tym roku kończy się trzyletnia kadencja Rady Nadzorczej, 

konieczny staje się wybór członków tego organu na kolejną kadencję.  

Należy tu podkreślić, iż z przyczyn natury prawnej, kilkoro obecnych członków 

Rady Nadzorczej, nie będzie mogło kandydować na kolejną kadencję, gdyż  

niektórzy pełnili tę funkcję przez ostatnie dwie kadencje.  

Pojawia się zatem szczególne zadanie dla uczestników obrad Walnego 

Zgromadzenia, a mianowicie, aby wybrać  nowych członków do Rady, którzy 

zapewnią wiarygodną i skuteczną kontrolę działalności Spółdzielni. 

Jednocześnie organ ten będzie czynić starania o dalszą stabilizację finansowo-

organizacyjną Spółdzielni.  

 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. 

 Warto pamiętać, że na Walne Zgromadzenie mogą być wnoszone różne 

propozycje uchwał, nie zawsze mające na uwadze interes wspólny członków 

Spółdzielni. Udział w obradach stwarza w tym kontekście, szanse na popieranie 

projektów uchwał, przynoszących pozytywne skutki dla dobra wspólnego 

członków i eliminowanie propozycji przynoszących konsekwencje negatywne.  

Innymi słowy poczujmy się drodzy Państwo, że jako członkowie skutecznie 

wpływamy i kształtujemy (poprzez udział w głosowaniach) przyszłość 

Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, która  kończy niebawem już 126 -ty rok 

działalności. 

 

2. Dlaczego wybieramy Rady Nieruchomości?  
(Przedruk z niewielkimi skrótami - artykułu z  Expressu Bydgoskiego z dnia 

15 kwietnia br.) 
 

 Jak wiadomo aktywność społeczną najbardziej pobudza motywacja negatywna. 

Jeśli zostanie przekroczony próg wrażliwości, człowiek najczęściej  wskutek 

poruszenia, czy pobudzenia, reaguje spontanicznie. A jeśli już ktokolwiek chce 

interweniować w Spółdzielni, to jakie ma dziś możliwości i szanse, by dotrzeć ze 

swoim problemem do kogo trzeba? 

 Na pytanie, dokąd ma się udać lub do kogo zwrócić się z problemem, 

postulatem, wnioskiem odpowiedź powszechna brzmi: tak jak w przypadku 

skargi, usterki - do najbliższego punktu obsługi zasobów spółdzielczych, czyli do 

administracji. 

1. Czy to jest właściwa odpowiedź? 

W spółdzielniach mieszkaniowych, ustawa Prawo spółdzielcze określa, iż 
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obowiązkowo muszą działać trzy organy: Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza, 

Zarząd. Ustawa ta przewiduje także funkcjonowanie dodatkowych organów, jeśli 

dopuszcza je Statut Spółdzielni. 

Z uwagi na obowiązującą zasadę, iż każdy z ustawowych organów samorządowych, 

ma wyznaczone szczegółowo kompetencje, w praktyce  ogranicza to znacznie - 

możliwości.  

Organem, do którego można kierować sprawy nie będące w kompetencjach organów 

samorządowych, jest zatem zarząd. Jest to organ prowadzący proces zarządzania. W 

jego kompetencjach są sprawy i problemy indywidualne mieszkańców, ale w coraz 

większym stopniu – także problemy poszczególnych nieruchomości. 

2. Gdzie mieszkaniec powinien zatem zgłosić lub udać się ze swoim problemem 

indywidualnym? 

Oczywiście każdy najlepiej uczyni, jeśli skieruje się poprzez administrację, czy 

bezpośrednio do zarządu, gdyż ten organ ma obowiązek odnieść się do każdej kwestii 

i tematyki, niezastrzeżonej dla innego organu, a jeśli nawet nie będzie mógł tego 

problemu rozpatrzeć sam, to przekaże go drogą służbową, gdzie trzeba i komu trzeba. 

3. A jaka jest szansa na pozytywne rozpatrzenie sprawy przez Zarząd? 

Różnie z tym zazwyczaj bywa. Kiedy wniosek nie jest sprzeczny z interesem 

nieruchomości, w której zamieszkuje, zarząd nie szuka przeciwności i jest szansa na 

pozytywną decyzję tego organu, ale jeśli to w jakiś sposób narusza interes szerszy, 

interes ogółu - decyzja może być także i negatywna. 

4. W jaki sposób może mieszkaniec wzmocnić swoje argumenty? 

Przede wszystkim jeśli uzyska poparcie w swojej nieruchomości, czyli pozyska 

akceptację swoich sąsiadów, najlepiej stanowiących większość członków 

 i pozostałych posiadaczy tytułów prawnych do lokali w budynku. 

5. A jak to osiągnąć? Chodzić i niepokoić mieszkańców bloku? 

Odbierać im komfort i spokój, na którym większości tak bardzo zależy? 

Można tego uniknąć, jeśli w budynku, czy w nieruchomości działa organ 

samorządowy podstawowego szczebla. Sytuacja zmienia się radykalnie i pojawiają się 

zupełnie nowe możliwości dla każdego mieszkańca. 

W Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej już 12 lat temu powołano do życia 

Samorządy Nieruchomości, jako statutowe organy samorządowe złożone z członków 

Spółdzielni, zamieszkujących w nieruchomości. 

W roku bieżącym kończy się kolejna kadencja tych organów, w trakcie tej ostatniej w 

Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, funkcjonowały samorządy w ponad 100 nieru-

chomościach. 

6. Czym zajmowały się te samorządy i czym interesują się obecnie? 

Od samego początku samorządy miały charakter opiniodawczy i takie pozostały do 

dziś, a nawet taki charakter przewiduje się na przyszłość. 

W roku bieżącym wybieramy samorządy już pod nową nazwą - Rady Nieruchomości, 

które zgodnie ze zmienionym w ubiegłym roku statutem - uzyskały zwiększone 

kompetencje - stają się w stosunku do przeszłości ważniejszym składnikiem życia 

wewnątrzspółdzielczego. 
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7. Na co będą one miały szczególny wpływ? 

Przede wszystkim na priorytety w planach remontowych, ich kolejność realizacji, ale 

także na wysokość opłat na fundusz remontowy, z którego remonty  

będą finansowane. Dobrym przykładem wykonywania tej funkcji jest nagminne 

uzgadnianie przez Spółdzielnię, wieloletnich planów remontowych, a także działań w 

zakresie prac, na terenach wokół budynków. 

Ponieważ w Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej jest przeprowadzana od dwóch lat 

wielka reforma funduszu remontowego, która polega na przejściu z jednego funduszu 

wspólnego na indywidualne fundusze remontowe nieruchomości, rola podstawowych 

organów samorządowych wzrosła niepomiernie. 

Opinie tych organów są bardzo istotne, gdyż w wydatkach należy uwzględniać stan 

aktualny funduszu oraz możliwości osiągnięcia stanu jego zrównoważenia.  

Przyjęto w Regulaminie funduszy remontowych, iż w Spółdzielni obowiązuje  

5-letni okres przejściowy, w którym należy doprowadzić we wszystkich nie-

ruchomościach do stanu zrównania sald funduszy remontowych. 

8. W jaki sposób jest to realizowane? 

Otóż w zależności od stanu wyjściowego, tzn. czy na otwarcie funduszu był niedobór 

lub nadwyżka, a także od wielkości wydatków niezbędnych w najbliższych latach 

remontów, zależy wysokość opłat na te fundusze, zróżnicowane już dziś w po-

szczególnych nieruchomościach. 

9. Jak bardzo są zróżnicowane opłaty? 

Różnice w opłatach występują już obecnie dość znaczące, gdyż różne były wydatki na 

remonty w minionych latach, a ponieważ w Spółdzielni ewidencjonowano je od roku 

2000, przeto i skutki finansowe okazały się dość zróżnicowane. Mamy więc średnio 

najczęściej występujące opłaty w wysokości po 1,20 zł/m
2
/m-c; mamy też niższe, ale  

w kilkunastu nieruchomościach opłaty wynoszą i po 2,00 zł/ m
2
/m-c. 

10. Czy udało się uzyskać pozytywne opinie, pomimo czasem propozycji 

znacznych podwyżek? 

W Spółdzielni dużym zaskoczeniem była akceptacja koniecznych zmian. Okazało się 

iż w nieruchomościach, w których te podwyżki były konsultowane, po ich 

wprowadzeniu , interwencji mieszkańców nie było. 

To duży pozytywny sprawdzian wiarygodności osób reprezentujących daną 

nieruchomość. 

Jest to zarazem potwierdzenie tej niebagatelnej roli Samorządów Nieruchomości. 

Należy podkreślić tu znaczącą pracę informacyjną z mieszkańcami, jaką wykonują od 

lat członkowie Prezydiów Samorządów Nieruchomości. Nie bez powodu więc przy 

okazji ubiegłorocznych uroczystych spotkań z okazji Jubileuszu 125 - lecia 

Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, osoby te były wyróżnione. Do nich kierowano 

wiele serdecznych słów podziękowań i gratulacji. Warto zauważyć, iż ta doniosła rola 

jaką pełnią aktywni członkowie w nieruchomościach Bydgoskiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej, przynosi ewidentną korzyść zarówno dla mieszkańców jak i władz 

Spółdzielni. 
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11. Zatem? 

Cieszymy się, że możemy opinii publicznej zakomunikować, iż od kilku tygodni 

wybieramy w Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej - Rady Nieruchomości.  

W chwili obecnej mamy już kilkadziesiąt wybranych Rad w Spółdzielni. Mamy 

zapewne prawo uważać, że jest to duży sukces Spółdzielni, gdyż w innych 

spółdzielniach mieszkaniowych, za sukces uważa się powołane do życia nawet 

pojedyncze organy szczebla podstawowego (np. Rady Mieszkańców). 

Bydgoska Spółdzielnia Mieszkaniowa jest najstarszą spółdzielnią w kraju, ma jednak 

ambicję, by być pionierem w wielu kwestiach, w tym w rozwijaniu działalności 

samorządowej, gdyż to kwintesencja spółdzielczości w ogóle. Chcemy, aby Rady Nie-

ruchomości były stałym partnerem społecznym do władz Spółdzielni, by system 

zarządzania w Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej był otwarty, oparty na 

konsultacjach, kompromisach, wzajemnej akceptacji organów. Tworzyć to powinno 

podstawę do owocnej współpracy i wzajemnego zaufania, których tak brakuje w 

innych sektorach życia publicznego. Rady Nieruchomości to duża szansa na pomyślną 

przyszłość Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 

 

Na pytania Expressu Bydgoskiego odpowiadali: Przewodniczący  

Rady Nadzorczej Janusz Pruski i Prezes Zarządu Tadeusz Stańczak. 

 

Rozdział IV – Komunikat 

 
 Zawiadamiamy Państwa, że zmianie ulegną okresy rozliczeniowe kosztów 

ogrzewania, zużycia wody i jej podgrzania, energii elektrycznej oraz gazu 

zbiorczego (tam gdzie koszty występują). 

 Nowe okresy rozliczeniowe: 

 

- rozliczenie kosztów ogrzewania  za okres od 1.07.2015 do  31.08.2016 r. 

- rozliczenie wody, energii elektrycznej i gazu za okres od 1.01.2016 do 

31.08. 2016 r. 

Szczegółowe terminy odczytów  podzielników kosztów  i zużycia wody 

podamy po uzgodnieniu  z ista Polska na tablicach ogłoszeń na  klatkach 

schodowych i na stronie internetowej Spółdzielni www.bsm.bydgoszcz.pl. 

 Przedłużenie terminów o dwa miesiące usprawni dokonanie  odczytów i 

rozliczeń  po okresie urlopowym lipiec - sierpień, a także poprawi  kontrolę nad 

pomiarem wody w mieszkaniach. 

 

 

 

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

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 / 371-37-84 – 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 odbędzie się 10 maja 2016 r. od godz. 

15.00-16.00.  

W związku z wyborem nowej  Rady Nadzorczej na kadencję 2016-2019 i jej 

ukonstytuowaniem się, kolejny dyżur odbędzie się w miesiącu sierpniu.  

 
Zarząd 

Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
 

 

 


