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Szanowni Państwo,

WPROWADZENIE

Jak co roku dostarczamy Państwu trady-
cyjnie kolejny numer Informatora, tym ra-
zem na plan pierwszy wysuwa się obecnie
kontekst skutków realnie trwającej wojny za
wschodnią granicą, po napaści Rosji na tere-
ny Ukrainy.

Nadal w naszej rzeczywistości pozostaje
także pandemia, choć obecnie maleje dzien-
na liczba zakażeńw kraju i w regionie, co sta-
nowi raczej optymistyczną przesłankę co do
najbliższej przyszłości dla nas wszystkich.

Niestetymniej optymistycznie rysuje się
najbliższa perspektywa co do skutków trwa-
jącej wojny na Ukrainie, szczególnie w as-
pekcie rosnącej wciąż liczby uchodźców.

Wykazujemy tu jako całe polskie społe-
czeństwo dużą wrażliwość i spontanicznie
angażujemy się w niesienie konkretnej po-
mocy dla przybywających na teren naszego
kraju uchodźców z terenów objętych wojną
– obecnie jest ich ok. 2,5 mln osób i zapewne
liczba ta będzie wzrastać.

Do akcji pomocy włączyli się również
ambitnie mieszkańcy Bydgoskiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej, uczestnicząc w zbiórce
podstawowych artykułów dla uchodźców
z Ukrainy, prowadzonych w naszych do-
mach kultury:Arka i Orion.

Informujemy Państwa także o innych
inicjatywach Spółdzielni w zakresie pomocy
dla osób z Ukrainy – bezpłatna nauka języka

polskiego, udostępnianie tymczasowo po-
mieszczeń.

Trwająca jednak nadal pandemia wywo-
łuje niemałe skutki gospodarcze, rosną ceny
wielu artykułów, w tym także koszty usług
i remontów.

Informujemy zatem o kondycji finanso-
wej Spółdzielni, sygnalizując stan w jakim
rozpoczęliśmy bieżący rok gospodarczy.

Przedstawiamy też Państwu informację
o stanie realizacji projektu budowy instalacji
fotowoltaicznych wwieżowcach Spółdzielni.

Przybliżamy również obecną sytuację
związaną z oświetleniem terenów Spółdziel-
ni i potencjalne skutki w zakresie ponoszenia
kosztów z tytułu utrzymania infrastruktury
oraz uiszczania opłat za zużywaną energię
elektryczną.

Pozwalamy sobie także na prezentację
niezwykle atrakcyjnego projektu pomocy fi-
nansowej przy wymianie dźwigów, w ra-
mach krajowego projektu dofinansowania
DOSTĘPNOŚĆ – PLUS.

Jak w każdym Informatorze, także i w
tym – odpowiedzi na kilka nurtujących Pań-
stwa pytań.

Życząc wszystkim Państwu przede
wszystkim zdrowia, polecamy dostarczony

Informator, jako lekturę przybliżającą
obecny stan Spółdzielni.
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Bydgoska Spółdzielnia Mieszkaniowa
włączyła się aktywnie do niesienia pomocy
dla walczącej Ukrainy, tworząc punkty zbiór-
ki rzeczowej w Domach Kultury ARKA
i ORION dla znaczącej liczby uchodźców
z terenów objętych wojną.

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi
na stronie internetowej Spółdzielni oraz ko-
munikatami na klatkach schodowych, miesz-

kańcy naszej Spółdzielni wykazali się sponta-
nicznie dużym zaangażowaniem i tylko do
końca marca br. dostarczyli taką ilość darów,
które złożyły się w okresie do końca marca br.
– na pięć transportów do Centrum Targowo-
Wystawienniczym przy ul. Gdańskiej 183
w Bydgoszczy, punktu wyznaczonego przez
UrządMiasta Bydgoszczy.

1. Podjęte inicjatywy i pomoc dla Ukrainy.

Sytuacja bieżąca w Spółdzielni
ROZDZIAŁ I
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Zebrane zostały środki medyczne, hi-
gieniczne, żywność długoterminowa, odzież,
obuwie a nawetwózek inwalidzki, chodzik
czy sprzęty AGD (pralka, lodówka) oraz
meble.

Istotną inicjatywą Spółdzielni jest przy-
gotowanie lokalu o pow. razem ok. 20 m²
(w tym część korytarza) na 11-tym piętrze
wieżowca, który dotychczas ma status użyt-
kowego, a de facto jest pustostanem (od dłuż-
szego czasu nie mamy najemcy) – dla osób
z Ukrainy. Zgłosiliśmy ten lokal do zagospo-
darowania – mamy ustalonego użytkowni-
ka – kobietę z dzieckiem z Ukrainy.

Na wykorzystanie tego typu pomieszczeń
pozwala Zarządzenie Inspektora Nadzoru Bu-
dowlanego z 4 marca bieżącego roku – możli-
wość tymczasowego użytkowania lokalu nie-
mieszkalnego – tymczasowo dla uchodźców.

Nadmienić należy również, wielu miesz-
kańców naszej Spółdzielni włączyło się do
pomocy uchodźcom, oferując w miarę możli-
wości swoje prywatne rezerwy mieszkanio-
we. Świadczą o tym prośby zgłaszane do ad-
ministracji o pomoc w drobnych sprawach:
np. podłączenie kuchenek gazowych, drobne
naprawy hydrauliczne, czy nawet pomoc
w przekazywaniu informacji o potrzebie kon-
kretnego sprzętu AGD czy wyposażenia. Za-
rząd i pracownicy Spółdzielni są otwarci na
wszelkie potrzeby w tym zakresie.

Kolejną inicjatywą podjętą przez Spół-
dzielnię to świadczenie bezpłatnej nauki
języka polskiego dla osób z Ukrainy. Taką
możliwość mamy w naszych domach kultury,
gdzie nie ma problemów lokalowych oraz ka-
drowych – etatowi instruktorzy.



Informator BSM6

Informujemy państwa, iżw dniu 30marca
bieżącego roku na posiedzeniu plenarnym
Rada Nadzorcza przyjęła Analizę ekonomicz-
ną z działalności Spółdzielni za 2021 rok.

W przekonaniu członków Rady Nadzor-
czej wyniki finansowe osiągnięte w 2021 roku
przez Spółdzielnie są zadawalające.Wynika to
z uzyskanych wskaźników ekonomicznych.
Pomimo występujących w minionym roku
dalszych trudności (pandemia) i istotnych
zmian sytuacji rynkowej, szczególnie w zakre-
sie rosnącej inflacji i bardzo znaczącego wzro-
stu cen wielu materiałów, utrzymano dyscy-
plinę finansową w zakresie kosztów i wy-
datków, a poprzez systematyczną ich racjo-
nalizacjęosiągniętonawetwwielupozycjach
oszczędności. Dotyczy to głównie kosztów
zarządzania i administrowania, gdzie poza
dyscypliną w zakresie wydatków z funduszu
płac (94,2% wykonania), odnotowana zosta-
ła oszczędność w zaangażowaniu nadwyżki
bilansowej w kwocie prawie 400 tys. złotych.
Oszczędność ta będzie mogła być wykorzysta-
na w kolejnych okresach gospodarczych, kom-
pensując wynik finansowy Spółdzielni z naj-
bardziej kryzysowego roku gospodarczego,
jakim był ze względu na pandemię – rok 2020.

Informujemy, iż w ubiegłym roku Spół-
dzielnia uzyskała znacznie lepsze wyniki

z działalności komercyjnej niż rok wcześniej,
czyli w tym krytycznym roku 2020, w tym
głównie z tytułu wynajmu lokali użytkowych
i dzierżawy terenu. Te przychody wraz z in-
nymi, stanowiącymi efekty z dodatkowej
działalności finansowej Spółdzielni, pozwoli-
ły osiągnąć zysk netto, czyli nadwyżkę bi-
lansową w wysokości 3,405 mln zł. Kwotę
tę potwierdził w sprawozdaniu finansowym –
biegły rewident.

W gospodarce finansowej nie odnotowa-
liśmy istotnego wzrostu zadłużeń w opłatach
za użytkowanie lokali mieszkalnych (jedynie
o ok 47 tys. zł – 1,87%, czyli poniżej infla-
cji).

W gospodarce remontowej borykano się
zarówno ze zwyżka cen materiałów, ale także
z ograniczoną podażą usług ze strony poten-
cjalnych wykonawców. Pomimo tego wyko-
nanie remontóww nieruchomościachmiesz-
kalnych odnotowano na kwotę ogólna 6,3
mln złotych.

Największe wydatki poniesione zostały
na roboty instalacyjne (1,2 mln zł) oraz na ro-
boty nawierzchniowe (ok 993 tys. zł), czyli
na przebudowę i utwardzenie miejsc postojo-
wych, chodników i jezdni. Znaczne środki
zostały przeznaczone na remont balkonów,
logii i portali (ok. 816 tys. zł).

2.1 Wyniki za rok 2021 – Analiza ekonomiczna.

2. Sytuacja ekonomiczna Spółdzielni.
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Sprawozdanie finansowe Spółdzielni, które zostało opracowane przez Dział Księgowości
i przyjęte przez Zarząd, zostało zbadane przez wybranego przez Radę Nadzorczą Spółdzielni,
biegłego rewidenta.

Istotnymmateriałem, z którym zapoznał się biegły rewident – to Sprawozdanie z działalno-
ści Spółdzielni za rok 2021 – sporządzone przez Zarząd.

Podsumowując rok 2021 należy stwierdzić, że uzyskane wyniki są dobre, Zarząd i wszyst-
kie komórki organizacyjne Spółdzielni racjonalnie gospodarowały środkami finansowymi,
w pełni realizując wszystkie zadania statutowe oraz uchwały Organów.

Raport biegłego rewidenta potwierdza dobrą i stabilną sytuację gospodarczo-finansową
Spółdzielni za 2021 roku.

2.2 Ocena Sprawozdania finansowego za rok 2021 przez biegłego rewidenta.

Badaniu podlegały wszystkie części składowe Sprawozdania, czyli:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. Bilans Spółdzielni, który na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazuje po stro-

nie aktywów i pasywów sumę 124.005.932,52 zł
3. Rachunek zysków i strat – wykazujący zysk netto w kwocie 3.405.061,54 zł
4. Zestawienie zmian w funduszu własnym – zmniejszenie o kwotę

3.980.464,02 zł
5. Rachunek przepływów pieniężnych – zwiększenie o kwotę 1.493.474,95 zł
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

W odniesieniu do powyższych dokumentów Sprawozdania finansowego
za rok 2021 biegły rewident stwierdził, iż:

1. Sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji mająt-
kowej i finansowej Spółdzielni na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz jej wy-
niku finansowego za rok gospodarczy 2021,

2. Zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachun-
kowych zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości,

3. Jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi w Spółdzielni przepisami
prawa i postanowieniami Statutu Spółdzielni.

4. W stosunku do Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok
2021 biegły podkreślił, iż dane ekonomiczno-finansowe w tym dokumencie
są zgodne z danymi zawartymi w Sprawozdaniu finansowym.
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Zgodnie z założeniem zawartymw uchwa-
lonym przez Radę Nadzorczą Planie gospodar-
czym na rok 2022 od 1 stycznia 2022 roku nie
zmieniła się stawka opłat za zarządzanie i ad-
ministrowanie, pozostała w tej samej wysoko-
ści jak w poprzednich dwóch latach, czyli wy-
nosi ona nadal 0,69 zł/m² na miesiąc dla
Członków Spółdzielni.

Zwracamy uwagę, iż jest ona konkuren-
cyjna w porównaniu ze stawkami obowiązują-
cymi na rynku zarządzania nieruchomościami
przez spółdzielnie mieszkaniowe nie tylko
w Bydgoszczy. Mamy bowiem każdego roku
możliwość dofinansowania kosztów zarządza-
nia i administrowania – znaczącymi środkami
z nadwyżek bilansowych.

Warto podkreślić, iż dla osób niebędących
Członkami opłata ta będzie wyższa o 0,43
zł/m² miesięcznie, czyli o 62%, jako, że lokale
tych osób nie są objęte dofinansowaniem
z nadwyżki bilansowej.

W wyniku indywidualnych kalkulacji po-
trzeb, od początku br. zastosowano w kilku
przypadków zmiany w wysokości opłat w po-
zycji konserwacja i utrzymanie nieruchomo-
ści.

Analogicznie sytuacja przedstawia się
z odpisami na fundusz remontowy nierucho-
mości. Wysokość odpisu uzależniona jest
również od potrzeb remontowych w poszcze-
gólnych nieruchomościach. Istotnym elemen-
tem prowadzenia gospodarki remontowej nie-
ruchomości mieszkalnych jest zachowanie
zrównoważonego salda tegoż funduszu.

Na pokrycie kosztów remontów mienia
Spółdzielni została utrzymana stawka wwyso-
kości 0,05 zł/m² miesięcznie. Planuje się kon-

tynuowanie dofinansowania wymiany stolarki
okiennej w 2022 roku – w kwocie 55 tys. zł.

Z uwagi na znaczący wzrost rynkowych
kosztów remontów i wymiany dźwigów, nie-
zbędne były korekty stawek opłat na fundusz
remontowy dźwigów i ich konserwację.

Jesteśmy jednak zobowiązani poinformo-
wać Państwa, że w ciągu bieżącego roku nale-
ży się spodziewać pewnych zmian, czyli pod-
wyżek w naliczeniach opłat niezależnych od
Spółdzielni.

Dotyczyć to będzie opłat za gaz (w budyn-
kach wyposażonych w gazomierze zbiorcze),
energię elektryczną i energię cieplną.

Obecnie od 1 lutego 2022 roku do 31 lipca
2022 rokudecyzjąRząduobowiązuje czasowe
obniżenie podatku od towarów i usług (VAT)
kolejno dla gazu – 0%, energii elektrycznej –
5% i energii cieplnej – 5%. Biorąc to pod uwa-
gę Spółdzielnia będzie na bieżąco monitoro-
wać ich sytuację cenową. Niewątpliwie wpro-
wadzenie jakichkolwiek zmian w wysokości
opłat tych mediów będzie wynikać z podejmo-
wanychw określonym czasie decyzji na szcze-
blu rządowym, a na ich podstawie przez Do-
stawców poszczególnych mediów.

Inna kwestia to zmiany w opłatach za kon-
serwację i utrzymanie nieruchomości, jako
konsekwencja ponoszenia kosztów za oświe-
tlanie terenów Spółdzielni, czyli poszczegól-
nych nieruchomości. Władze Bydgoszczy
czynią starania, aby Spółdzielnie nie tylko po-
nosiły koszt utrzymania lamp oświetlenio-
wych (koszt ok. 117 tys. zł ponosimyod lutego
2021 roku), ale przede wszystkim za zużywa-
ną energię elektryczną, co będzie obciążeniem
krotnie większym niż za utrzymanie.

2.3 Zmiany w opłatach za użytkowanie mieszkań.
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W dniu 30 marca 2021 roku podpisując
umowę z ZarządemWojewództwa Kujawsko-
Pomorskiego Spółdzielnia przystąpiła do pro-
gramu o dofinansowanie z funduszy Unii Eu-
ropejskiej projektu „Budowy instalacji foto-
woltaicznych w 78 budynkach mieszkalnych
wielorodzinnych będących w zasobach Byd-
goskiej Spółdzielni Mieszkaniowej”.

We wrześniu 2021 roku podpisana zosta-
ła umowa na budowę instalacji fotowoltaicz-
nych w z firmą Solar Breaker z Warszawy.
Niestety wykonawca nie wywiązał się z za-
kresu działań wynikających z podpisanej
umowy. W związku z brakiem podjęcia ja-
kichkolwiek działań ze strony wybranego
w ubiegłorocznym przetargu wykonawcy, Za-
rząd Spółdzielni wypowiedział umowę z tym
wykonawcą o budowę instalacji fotowoltaicz-
nych, wystawiając notę z karą umowną.

W dniu 14 marca 2022 roku Zarząd Spół-
dzielni wysłał pismo do Urzędu Marszałkow-

skiego, z prośbą o przedłużenie obowiązującej
umowy o dofinansowanie unĳne na budowę
instalacji fotowoltaicznej. Przedłużenie umo-
wy jest niezbędne w celu rozpisania nowego
przetargu na budowę instalacji fotowoltaicznej
w zasobachBSM.Wnioskowanynowy termin
realizacji projektu – to koniec października
2023 roku.

Zarząd BSM monitoruje sytuację z jaką
mamy do czynienia na rynku instalacji foto-
woltaicznych. Zmieniają się warunki prawne
(nowelizacja ustawy o OZE) i rynkowe
(wzrost cen materiałów), co powoduje zna-
czące obniżenie efektywności inwestycji
wmikro instalacje fotowoltaiczne. Niezbędna
będzie analiza opłacalności tej inwestycji po
uzyskaniu wyników ponowionego przetargu
na wybór wykonawcy tego projektu. O wyni-
ku tej analizy będziemy Państwa szczegóło-
wo informować.

3.1 Realizacja projektu dotyczącego fotowoltaiki.

3. Ważne wydarzenia w Spółdzielni.

W roku 2020 Gmina Bydgoszcz zdecydo-
wała o wycofaniu się z finansowania napraw
i dostaw energii do systemu lamp oświetlają-
cych tereny należące do bydgoskich spółdziel-
ni mieszkaniowych.W obliczu braku oświetle-
nia terenów w godzinach nocny na początku
roku 2021 spółdzielnie mieszkaniowe zdecy-
dowały się podpisać umowy ze spółką Enea
Oświetlenie na konserwację lamp. Ustalono
precyzyjnie zakres w jakim za utrzymanie

oświetlenia terenów odpowiada Zarząd Dróg
Miejski i Komunikacji Publicznej, a w jakim –
spółdzielnie.Wdrodze uzgodnień z obciążenia
Spółdzielni wyłączono lampy, które oświetlają
jednocześnie tereny spółdzielcze i miejskie.

Niestety zgodnie z zapowiedziami urzęd-
ników miejskich trwają przygotowania do za-
kończenia finansowania ze strony Gminy
Bydgoszcz kosztów energii elektrycznej
niezbędnej do zasilania lamp. Sytuacja jest na

3.2 Oświetlenie terenów.
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tyle skomplikowana, że trudno jest rozdzielić
użytkowników, którzy przyłączeni są do jed-
nej linii zasilającej. Przedłużają się zatem roz-
mowy, gdyż trudno znaleźć proste i niekwe-
stionowane rozwiązanie problemu, by jeśli
już to spółdzielnie mieszkaniowe miałyby po-
nosić koszty, w tym Bydgoska Spółdzielnia
Mieszkaniowa, to jedynie powinny to być
koszty zużywanej energii elektrycznej przez
lampy oświetlające teren BSM. Obecnie
z uwagi na brak takiego rozwiązania, koszty
ponosi nadal w imieniu Urzędu Miasta Byd-
goszcz, Zarząd Dróg Miejskich i Komunika-
cji Publicznej.

Trzeba także zauważyć, że bydgoskie
spółdzielnie podjęły próbę oprotestowania
i zmiany decyzji Gminy w zakresie finanso-
wania oświetlenia terenów. Skierowano do
Sądu Administracyjnego pozew kwestionują-
cy zaproponowane rozwiązania. Niestety tak
w pierwszej jak i w drugiej instancji Sąd
przyznał rację Gminie Bydgoszcz, co ozna-
cza w przyszłości nieuchronne finansowanie
oświetlenia terenów przez spółdzielnie
mieszkaniowe, choć to tereny otwarte dla
wszystkich Bydgoszczan.

Proces wymiany dźwigów osobowych
w BSM trwa już od 2011 roku i przyniósł zna-
czące wyniki, jako że obecnie mamy wymie-
nionych 95 dźwigów na 197, w tym 35 z do-
datkowym przystankiem do poziomu przy-
ziemia. Rosną jednak koszty, a szczególnie od
ub. roku, co przekłada się na fakt, iż liczba
wymienianych dźwigów jaka mogła być real-
nie sfinansowana z funduszu remontowego
dźwigów, zmalała do 5-ciu w skali ub. roku.

Przypominamy, iż proces remontów i wy-
miany dźwigów finansowany jest od lat z od-
rębnego funduszu remontowego dźwigów,
który jest zasilany tylko z opłat mieszkańców
budynków wysokich. Wpływy roczne to
obecnie kwota około 2,1 mln zł – co pozwala
dokonać wymiany 6 dźwigów i pewną ogra-
niczoną liczbę remontów, które należy rów-
nież prowadzić na bieżąco, aby utrzymać
w ruchu wszystkie dźwigi w Spółdzielni.

Przy tej formie finansowania – dokonanie
wymiany pozostałych jeszcze dźwigów

w liczbie prawie 100-tu, to okres nawet kilku-
nastu lat.

Warto nam w tym układzie rozpoznawać
warunki pozyskania zewnętrznej pomocy fi-
nansowej dla tak ambitnego i ważnego w na-
szej Spółdzielni programu, tym bardziej że
nasza inicjatywamodernizacji dźwigów, poza
tym, że likwiduje bariery architektoniczne
i podnosi komfort życia dla wszystkich miesz-
kańców, sporo też obecnie kosztuje.

Obecnie rzecz idzie o możliwość pozy-
skania zewnętrznych środków finansowych
z programu finansowego – „DOSTEPNOŚĆ
PLUS”. Stanowiły by one dodatkowe środki
do finansowania znaczących wydatków, jakie
członkowie Spółdzielni wysokich bloków,
ponoszą na wymianę dźwigów osobowych
w BSM.

Pomoc ta byłaby do pozyskania poprzez
skorzystanie z oferty kredytu preferencyjnego
(obecne oprocentowanie – 0,15%), podobne-
go jak przed laty BSM korzystała na finanso-

3.3 Szansa na dofinansowanie wymiany dźwigów.
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wanie termorenowacji. Istotnym dodatko-
wym argumentem jest przysługujące realne
umorzenie kredytu do 35% kosztów, już
w chwili rozpoczęcia jego spłaty. Kredyt
może być udzielanyw kwocie do 2mln zł, nie
częściej niż w cyku 2-letnim, a spłata nawet
w układzie wieloletnim.

Zabezpieczeniem dla kredytów byłyby
środki finansowe zgromadzone na funduszu
remontowym dźwigów, który jest utrzymy-
wany tylko i wyłącznie przez użytkowników
lokali w budynkach wysokich Spółdzielni.
Taka forma zabezpieczenie nie obciążałby
w żadnym stopniu środków finansowych ca-
łej Spółdzielni.

Istotą tej ewidentnej korzyści finansowej
są umarzenia części kosztów wymiany dźwi-
gów – max do 35%, co obecnie oznaczałoby

zmniejszenie kosztów Spółdzielni o kwotę
około 80 tys. zł. na 1 dźwig. Docelowo przy
wymianie 100 dźwigów – potencjalna kwota
umorzeń mogłaby osiągnąć wartość – 8 mln
złotych.

Jest to niezwykle korzystna ekonomicznie
oferta pomocy finansowej i zdecydowanie
bezpieczna forma jej udzielania – nie zacho-
dzi ryzyko utraty stabilności finansowej
w Spółdzielni.

Zarząd przygotuje szczegółową informa-
cję po Świętach Wielkanocnych dla wszyst-
kich mieszkańców budynków wysokich.

Tym bardziej że na przystąpienie do tego
programu niezbędna będzie uchwałaWalnego
Zgromadzenia, gdyż chodzi o kwestie kredy-
towe.



W Domach Kultury Arka i Orion od
października ub. roku wznowiły działalność
w układzie kontaktów bezpośrednich – po-
szczególne sekcje i koła zainteresowań.
Oczywiście zajęcia musiały odbywały się
zgodnie z reżimem sanitarnym w małych
grupach, obowiązywały bowiem prawne
ograniczenia.

Dużym zainteresowaniem cieszyła się
jednak gimnastyka dla seniorów – zajęcia
w wymiarze trzech dni w tygodniu w Arce,
a w układzie 4 dni w tygodniu w Orionie.
Szkolenia Informatyka dla seniorów były
realizowane w formie lekcji indywidualnych
w różne dni tygodnia. Koła plastyczne dla
dzieci odbywały się we wszystkie dni tygo-
dnia przemiennie w obu domach kultury.Na
naukę gry na instrumentach zapraszaliśmy
w każdy czwartek i piątek, a na szachy
w każdy piątek doArki, a we wtorki do Orio-
na.

Ponadto udostępniane były gry planszo-
we, gra w ping-ponga, lalkarstwo.

Wznowione zostały spotkania w ramach
Klubu Seniora (Arka, Orion), Klubu Miło-
śników Sztuki (Orion), Klubu Miłośników
Kaktusów (Arka) Także Chór Dzwon pono-
wił swoje próby w Orionie.

Udostępnione zostały również do zwie-
dzania wystawy – ekspozycje stałe:
■ Izba Pamięci Marszałka Józefa Piłsud-
skiego –Arka,

■ Historia BSM,
■ Pamięć o Marii Konopnickiej, patronce
roku 2022 – Orion.

(W chwili obecnej trwa nabór na naukę
języka polskiego dla osób z Ukrainy oraz
dzieci z Ukrainy – na plastykę w ramach in-
tegracji i nauki języka polskiego podczas
zajęć z dziećmi z Bydgoszczy).

Ze względu na przepisy stanowiące
ograniczenia sanitarne nie było możliwości
organizowania imprez o charakterze spekta-
kularnym. Funkcjonować mógł jedynie Sa-
lon Literacki, jako że uczestnikami spotkań
w ORIONIE są stali bywalcy, niejako
członkowie tegoż Salonu, którzy wykazy-
wali daleko idącą odpowiedzialność za swój
stan zdrowia, eliminując skutecznie (jak się
okazało całkowicie) ryzyko zakażenia koro-
nawirusem.

Informator BSM12 Informator BSM12

1. Co w Domach Kultury BSM

Działalność kulturalna
w Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

ROZDZIAŁ II
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W tym roku Salon zaoferował:

■ 12 stycznia – „POEZJA I SZACHY” –
spotkanie z Panią Danuta Krupecką - po-
etka, nauczyciel matematyki i szachistka,
która wygrywała liczne turnieje szacho-
we. Autorka kilku tomików poezji: m.in.
„Dokąd idziesz”, „Idę po kamieniach”.

■ 16 marca – „PIEŚNI PRZYJAŹNI
I WOLNOŚCI” – spotkanie kameralne
z toruńskim bardem Panem Jackiem
Beszczyńskim – który zaprezentował su-
gestywne ballady, przypominające jak
ważna jest wolność i niepodległość, jakie

dramatyczne oblicze ma wojna. Ile niesie
cierpienia i dramatów ludzkich. W czasie
tego muzycznego wieczoru, zostały przy-
znane nagrody osobom zasłużonym dla
kultury. Medalem Towarzystwa im. Hipo-
lita Cegielskiego – odznaczeni zostali:
Maria Chilicka, Krzysztof Lesiński, Ry-
szard Długołęcki. Pan Piotr Cielesz wraz
z Jackiem Beszczyńskim otrzymali na-
grodę „Ianicius” za zasługi dla kultury
polskiej. Natomiast Jadwiga Kloska i Ni-
koletta Stachura otrzymały nagrodę
Związku Literatów Polskich za działal-
ność kulturotwórczą.

Wdniach 17-28 stycznia br. w godzinach
od 9:00 do 15:00 w Domach Kultury Orion
i Arka prowadzone były zajęcia dla dzieci
w ramach ferii zimowych.

Dla uczestników zajęć przygotowano
szeroką ofertę warsztatów muzycznych, pla-
stycznych oraz zręcznościowych takich jak:
lepienie figurek z masy solnej, tworzenie

bransoletek, prasowanek i kauczuków gum-
kowych asystowanie w mini eksperymen-
tach chemicznych.

Nie zabrakło planszówek oraz gier kom-
puterowych, licznych zabaw integracyjnych,
wielkiego pokazu talentów czy ruchowych
gier tanecznych i zawodów sportowych
z użyciem sensora kinect.

2. Ferie zimowe 2022 w BSM.
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Zorganizowano dwa wyjścia do kina,
wizytę w oddziale Biblioteki Miejskiej na
Błoniu oraz warsztat w Muzeum Okręgo-
wym im. LeonaWyczółkowskiego. Te ostat-
nie dotyczyły kulinarnej historii Bydgoszczy
i regionu, którego efektem były własnoręcz-
nie wykonane mieszanki przypraw do pier-
ników i pizzy.

Uczczono też pamięć Marii Konopnic-
kiej – jednej z patronek 2022 roku – dzieci
wykonały ilustracje do bajki „O krasnolud-
kach i sierotce Marysi”.

Sylwetkę polskiej pisarki, podczas krót-
kiego spaceru Aleją Koszałka Opałka na
Szwederowie, przybliżył dzieciom Pan Ja-
nusz Pruski.

W realizacji programu, z uwzględnie-
niem obowiązujących w tym czasie limitów
i obostrzeń epidemiologicznych, udział wzię-
ło łącznie 105 uczestników. Ich opiekunowie
wyrażali wdzięczność za przygotowane
atrakcje, które młodzież przyjęła z dużym
zadowoleniem.
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Od 1 stycznia 2002 roku obowiązuje us-
tawa z 21 czerwca 2001 roku 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 własnościo-
wymi lub lokatorskim prawem do lokalu,
właścicielami mieszkań lub domów jed-
norodzinnych oraz także osoby zajmujące
mieszkania bez tytułu prawnego, ale tylko
te, które czekają na przysługujący im za-
mienny lokal socjalny.

2. Próg dochodowy uprawniający do otrzy-
mania dodatku mieszkaniowego to średni
miesięczny dochód na jednego członka
gospodarstwa domowego nie przekracza-
jący 175% najniższej emerytury w gospo-
darstwie jednoosobowym oraz 125% tej
emerytury w gospodarstwie wieloosobo-
wym.

Najniższe emerytura od 1 marca 2022 roku
wynosi 1338,44 zł brutto..

3. Normatywna powierzchnia użytkowa lo-
kalu mieszkalnego w przeliczeniu na licz-
bę 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 więk-
szej liczby osób – dla każdej kolejnej oso-
by zwiększa się normatywną powierzchnię
tego lokalu o 5m². Dodatek mieszkaniowy
przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa
lokalu mieszkalnego nie przekracza nor-
matywnej powierzchni o więcej niż 30%
albo 50% pod warunkiem, że udział po-
wierzchni pokoi i kuchni w powierzchni
użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

Informujemy ponadto, że o dodatek
mieszkaniowy może ubiegać się osoba za-
legająca z opłatami za użytkowanie miesz-
kania. Zadłużenie to nie może jednak wzra-
stać w przypadku otrzymania dodatku. Obo-
wiązkowo należy wówczas wnosić opłaty
bieżące w pełnej wysokości..

1. Warunki otrzymania dodatku mieszkaniowego.

Tematy dla Spółdzielców zawsze ważne i aktualne
ROZDZIAŁ III
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2. Rady Nieruchomości wznawiają działalność.

Rada Nadzorcza Bydgoskiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej informuje, że z dniem 19
kwietnia 2022 roku wznowiona zostaje
działalność Rad Nieruchomości BSM na
podstawie podjętej uchwały Rady Nadzor-

czej nr 9/2022 z dnia 30 marca 2022 roku
wprowadzającej zmiany do „Regulaminu
Rad Nieruchomości Bydgoskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej” – w paragrafie 10 skreśla
się ustęp 3.
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Miło nam Państwu zakomunikować, iż pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Spółdzielnia prowadzi od kwietnia 2019 roku.

Naszym celem jest ułatwienie dla Państwa dokonania transakcji kupna,
sprzedaży, najmu, zamiany nieruchomości, zarówno mieszkań, domów,

garaży jak i lokali użytkowych.

Co nas wyróżnia:
Naszą dewizą jest jakość i wiarygodność obsługi.

Posiadamy dostęp do pełnej dokumentacji nieruchomości,
stąd pełna wiedza i kontrola działań.

Konkurencyjna PROWIZJA – aktualnie 1% netto
od wartości transakcji zakupu i sprzedaży lokali

Wramach świadczonych usług:
● przygotujemy ofertę zbycia / wynajmu nieruchomości (opis, zdjęcia),
● doradzimy w zakresie kupna / najmu / zamiany,
● rozpowszechnimy informacje o nieruchomościach,
● asystujemy przy oględzinach lokali,
● pomagamy w kompletowaniu dokumentów,
● zapewniamy sprawdzenie stanu prawnego nieruchomości,
● asystujemy przy podpisywaniu aktu notarialnego.

Zapraszamy zatem do skorzystania z naszej usługi pośrednictwa
w obrocie nieruchomościami.

Stanowisko pośrednictwa w obrocie nieruchomościami znajduje się w siedzibie
Zarządu Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ulicy Grunwaldzkiej 12,

w Dziale Obsługi Mieszkańców – pokój numer 2 (parter)
– termin i godzinę spotkania prosimy ustalić telefonicznie.

Godziny otwarcia: w godzinach urzędowania Spółdzielni

Informacje można uzyskać również telefonicznie pod numerem 884 610 737
lub 52 376 97 66 bądź mailowomstrzyzewska@bsm.bydgoszcz.pl

ZACHĘCAMYDOKONTAKTU
I SKORZYSTANIAZ USŁUG NASZEGO BIURA

2. Oferta Spółdzielni.
POŚREDNICTWOWOBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
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1. Czy przy wymianie drzwi wejściowych otrzymam refundację częścio-
wą kosztów?
Niestety nie, zwrot części kosztów przysługuje jedynie przy wymianie stolar-

ki okiennej.

2. Czy na wymianę grzejnika wmieszkaniu trzeba mieć zgodę Spółdzielni?
Tak, w przypadku wymiany grzejnika w mieszkaniu potrzebna jest zgoda

spółdzielni, gdyż wiąże się to z określeniem parametrów nowego grzejnika,
ewentualnym zdjęciem i założeniem podzielnika kosztów ciepła oraz ze spusz-
czeniem wody w instalacji w porozumieniu z KPEC. Ważne jest aby wymianę
grzejnika planować poza okresem grzewczym.

3. Czy jest obowiązek udostępnienia mieszkania w przypadku awarii
w budynku?
Tak, w razie awarii jest ustawowy obowiązek udostępnienia mieszkania.

W razie odmowy jego udostępnienia Spółdzielniama prawowejść domieszkania
w obecności Policji lub Straży Pożarnej.

4. Moje mieszkanie, które mam ubezpieczone zostało zalane, gdzie mam to
zgłosić?
Zalanie mieszkania należy zgłosić do właściwej administracji osiedlowej

oraz firmy ubezpieczeniowej, z którą ma Pan/i podpisaną umowę.

5. Czy nadpłatą wynikającą z rozliczenia kosztówmożna pokryć opłatę za
następny miesiąc?
Tak, w przypadku nadpłaty można pokryć nią opłatę za następnymiesiąc, nie

trzeba przychodzić do Spółdzielni, Spółdzielnia zapewni zaksięgowanie tej nad-
wyżki w systemie.

6. Czy mogę zmienić zaliczkę za centralne ogrzewanie wnoszone do Spół-
dzielni?
W przypadku budynków rozliczanych na podstawie wskazań podzielników

kosztów zawsze można zmienić zaliczkę, należy jednak pamiętać o uwzględnie-
niu ewentualnej zmiany sposobu użytkowania mieszkania np. zwiększona liczba
osób mieszkaniu, zwiększone zapotrzebowanie na ciepło (choroba domownika,
małe dzieci).

4. Ważne pytanie, krótka odpowiedź.



Kwiecień 2022 19Kwiecień 2022 19

ROZDZIAŁ IV
Adresy i telefony i inne informacje

Adres Telefon e-mail

Błonie ul. 16 Pułku Uł.Wlkp. 1
85-319 Bydgoszcz 52 379 12 71 bsm1@pro.onet.pl

Śródmieście ul. Grunwaldzka 14A
85-236 Bydgoszcz 52 322 05 07 bsm2@pro.onet.pl

Szwederowo ul. Konopnickiej 27
85-124 Bydgoszcz 52 340 53 63 bsm3@pro.onet.pl

Wzg.Wolności ul. Wojska Polskiego 10
85-171 Bydgoszcz 52 371 13 14 bsm4@pro.onet.pl

Górzyskowo ul. Inowrocławska 1
85-153 Bydgoszcz 52 373 71 47 bsm5@pro.onet.pl

1. Administracje

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

www.bsm.bydgoszcz.pl
e-mail: bsmzarzad@pro.onet.pl

tel. 52 322 38 46
centrala, gdzie można uzyskać połącze-
nia wybierając numery wewnętrzne
w systemie tonowym.

wew. 1 –Administracje Osiedli
po ponownymwybraniu numeru we-
wnętrznego można uzyskać połączenie
z poszczególnymiAdministracjami:
●Błonie –wew. 1
● Śródmieście –wew. 2
● Szwederowo –wew. 3

●WzgórzeWolności –wew. 4
●Górzyskowo –wew. 5

wew. 2 –Dział Opłat iWindykacji
(wysokość i rozliczenia opłat miesięcz-
nych oraz za dostarczone media, zadłuże-
nia za użytkowanie lokali)

wew. 3 –Dział ObsługiMieszkańców
(sprawy członkowskie, sprzedaż i zamia-
na lokali, zaświadczenia)

wew. 4 –Lokale użytkowe
wew. 5 –Kasa
wew. 6 –Kadry
wew. 7 – Przetargi, grunty, inwestycje,
przenoszenie własności

wew. 8 – Sekretariat
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Zarząd Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Kasa Punkty kasowe
poniedziałek, środa, czwartek – 7:00 do 15:00 7:20 do 14:00 10:00 do 14:00

wtorek – 7:00 do 16:00 7:20 do 15:30 10:00 do 14:00
piątek – 7:00 do 14:00 7:20 do 13:00 10:00 do 13:00

3. Pogotowie techniczne Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowe

Adres Telefon e-mail

ORION ul. 16 Pułku Uł.Wlkp. 1
85-319 Bydgoszcz 52 348 72 01 orion@bsm.bydgoszcz.pl

ARKA ul. Konopnickiej 24a
85-124 Bydgoszcz 52 348 72 02 arka@bsm.bydgoszcz.pl

4. Domy Kultury Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Kasa mieści się na parterze budynku Zarządu BSM. Punkty kasowe funkcjonują
w budynkachAdministracji OsiedliWzgórzeWolności oraz Błonie.

Godziny pracy Spółdzielni od 1 stycznia 2022 roku:

W godzinach pracy Spółdzielni wszyst-
kie awarie należy zgłaszać do właściwej dla
danego miejsca Administracji Osiedla Byd-
goskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Poza go-
dzinami pracy Spółdzielni w tym soboty, nie-
dziele i święta awarie należy zgłaszać pod
niżej wymienione numery telefonów:

tel. 696 002 925 lub 52 373 53 82
w przypadku awarii wody, gazu, kanali-
zacji i centralnego ogrzewania oraz inne
zdarzenia losowe,

tel. 696 002 915
w przypadku awarii elektrycznych,

tel. 52 304 79 93, lub 606-995-002 (24h)
w przypadku awarii dźwigu obsługiwa-
nego przez firmę „Elwind” na Osiedlu
Śródmieście i Błonie,

tel. 52 320 22 34 lub 512 384 658 (24h)
w przypadku awarii dźwigu obsługiwane-
go przez firmę „Pobud” na osiedluWzgó-
rzeWolności, Szwederowo, Śródmieście
i Błonie.

tel. 800 707 401 (24h)
w przypadku awarii dźwigu obsługiwane-
go przez firmę „Schindler” na osiedlu
WzgórzeWolności i Śródmieście.


