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 AKTUALNOŚCI SPÓŁDZIELCZE 

 1. Walne Zgromadzenie   

W czerwcu bieżącego roku, w związku 
ze zmianą brzmienia statutu, w miejsce 
Zebrań Grup Członkowskich i Zebra-
nia Przedstawicieli, odbędzie się Walne 
Zgromadzenie. Będzie ono podzielone 
na 5 części. Podziału wg osiedli doko-
na Rada Nadzorcza. Udział w Walnym 
Zgromadzeniu będzie mógł wziąć każdy 
członek Spółdzielni i każdy będzie mógł 
zabrać głos zgodnie z procedurą.

Wszystkie części odbędą się w hali 
sportowej Chemika Bydgoszcz. Trudno 
oszacować z góry jak wielu z Państwa 
będzie miało ochotę wziąć udział w 
Walnym Zgromadzeniu, wydaję się jed-
nak, że hala będzie w stanie pomieścić 
wszystkich chętnych. Bez względu na 
jej pojemność, zapraszamy do udziału 
każdego członka Spółdzielni. O podziale 
na części i konkretnym terminie zostaną 
Państwo poinformowani w późniejszym 
czasie, co najmniej na 21 dni przed 
terminem pierwszej części Walnego 
Zgromadzenia.

 Organizacja Walnego  
 Zgromadzenia 

Walne Zgromadzenie jest najwyższym 
organem Spółdzielni. Zwoływane jest 
przez Zarząd przynajmniej raz w roku 
w terminie do 30 czerwca. Zarząd może 
jednak zwołać Walne Zgromadzenie 
z ważnych powodów w każdym czasie, 
a także na żądanie Rady Nadzorczej 
lub 1/10 ogólnej liczby członków Spół-
dzielni.

Projekty uchwał i żądania zamiesz-
czenia oznaczonych spraw w porządku 
obrad Walnego Zgromadzenia mają 
prawo zgłaszać: Zarząd, Rada Nadzor-
cza i członkowie Spółdzielni. Projekty 
uchwał, w tym tych przygotowanych 
w wyniku żądań członków, powinny 
być wykładane, co najmniej na 14 dni 
przed terminem pierwszej części Walne-
go Zgromadzenia. Członek Spółdzielni 
ma prawo zgłaszania poprawek do 
projektów uchwał nie później niż na 3 
dni przed posiedzeniem pierwszej części 
Walnego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie nie będzie mo-
gło podejmować uchwał, które nie zo-
stały zawarte w porządku obrad. Każdy 
projekt uchwał będzie poddany pod 
głosowanie na każdej części Walnego 
Zgromadzenia. Uchwały będą mogły 
być podejmowane bez względu na liczbę 
członków obecnych na poszczególnych 
częściach.

Obrady każdej części Walnego Zgroma-
dzenia otwierać będzie Przewodniczący 
Rady Nadzorczej lub inny upoważniony 
członek Rady. Na każdej części Wal-
nego Zgromadzenia wybierane będzie 
odrębne prezydium (przewodniczący, 
z-ca przewodniczącego i sekretarz) oraz 
komisje: skrutacyjna i wnioskowa oraz 
inne komisje w miarę potrzeby.

Z każdej części Walnego Zgroma-
dzenia sporządzony będzie protokół. 
Przewodniczący obrad (względnie z-ca 
przewodniczącego lub sekretarz) po-
szczególnych części tworzyć będą Ko-
legium, które na podstawie wszystkich 
protokołów, w terminie 7 dni od zakoń-
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czenia ostatniej części, będzie sumować 
głosy i autoryzować treść podjętych 
uchwał oraz potwierdzi, które uchwały 
zostały podjęte. 

Walne Zgromadzenie szczegółowo 
reguluje Statut Spółdzielni (§61 - §74). 
Z jego treścią mogą się Państwo zapo-
znać na stronie www.smbudowlani.pl 
w zakładce Statut i regulaminy oraz 
w siedzibie SMB przy ul. Boya-Żeleń-
skiego w pokoju 110.

Rafał Jaroch

 2. Nowy regulamin ładu  
   i porządku w nieruchomo-
     ściach SM „Budowlani” 

1 kwietnia 2009 r. Rada Nadzorcza 
uchwaliła nowy Regulamin ładu i po-
rządku w nieruchomościach SM „BU-
DOWLANI” w Bydgoszczy. W pracach 
nad nim wzięły udział, oprócz komisji 
Rady Nadzorczej, także Rady Osiedlo-
we, kierownicy Administracji i Zarząd. 
Regulamin został przedstawiony do za-
opiniowania również radcy prawnemu 
i funkcjonariuszowi Policji.

Nowością, która się pojawiła w no-
wym Regulaminie, są przypisy przyta-
czające przepisy prawa, zwłaszcza Ko-
deksu wykroczeń. Dotyczą one głównie 
zachowań zabronionych. 

Wraz z Regulaminem uchwalony został 
również Wyciąg z niego, w którym wy-
szczególniono najważniejsze jego prze-
pisy. Wyciąg ten będzie wywieszony na 
klatkach schodowych budynków wcho-
dzących w skład naszej Spółdzielni. 

Uchwalenie niniejszego Regulaminu 
wynikało z konieczności doprowadzenia 
do zgodności z obowiązującym Statu-
tem oraz sprawniejszego egzekwowania 
przepisów regulujących ładu porządek w 

nieruchomościach Spółdzielni.
Do przestrzegania postanowień Re-

gulaminu obowiązani są wszyscy użyt-
kownicy lokali mieszkalnych, lokali 
użytkowych i garaży bez względu na 
tytuł prawny do tych lokali, czyli wła-
ściciele lokali, posiadacze lokatorskie-
go i własnościowego prawa do lokali, 
choćby nie byli członkami Spółdzielni 
oraz najemcy. 

Niniejszy Regulamin został załączony 
do Informatora.

Rafał Jaroch

 3. Samorządy domowe  
     mieszkańców 

1 kwietnia 2009 r. Rada Nadzorcza 
uchwaliła Regulamin Samorządów 
Domowych Mieszkańców. Samorządy 
jako takie funkcjonują już w niektórych 
budynkach SMB (często przyjmując 
nazwę Komitetów Blokowych). Potrze-
ba uregulowania ich organizacji, praw 
i obowiązków wyniknęła z sugestii kie-
rowanych do Zarządu i Rady Nadzorczej 
przez członków Spółdzielni.

Należy jednak zaznaczyć, że Samorzą-
dy te nie mają być kolejnymi organami 
Spółdzielni. Nie będą decydowały za 
ogół mieszkańców. Ich działania będą 
miały na celu utrzymanie więzi mię-
dzy mieszkańcami, a także między 
mieszkańcami a organami Spółdzielni. 
Będą one pomagać mieszkańcom (np. 
w sytuacji sporu sąsiedzkiego, organi-
zacji spotkań integracyjnych), a także 
Administracji Osiedla (np. w uzyskiwa-
niu od mieszkańców opinii na tematy 
dotyczące danej nieruchomości).

Warunkiem powstania Samorządu jest 
chęć jego powołania przez mieszkańców, 
poparta ankietą podpisaną przez więk-
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szość bezwzględną (tj. co najmniej 50%+1) 
mieszkańców danej nieruchomości i 
przedłożoną Administracji Osiedla, przy 
założeniu, że ankietę podpisać może tylko 
jeden przedstawiciel danego lokalu. 

Skład Samorządu wynosić będzie 
od 3 do 5 osób, a wybory do niego 
zorganizuje Administracja Osiedla. Do 
kompetencji samorządu będzie nale-
żało m.in.:

1. występowanie do Administracji 
Osiedla z inicjatywą na rzecz danej 
nieruchomości, popartą podpisami 
większości bezwzględnej mieszkań-
ców, przy założeniu, że podpis skła-
dać może tylko jeden przedstawiciel 
danego lokalu;

2. współdziałanie i zbieranie opinii 
o projektach planów remontów 
opracowanych przez Administrację 
Osiedla;

3. opiniowanie skarg mieszkańców;

4. kontrolowanie pomieszczeń przy-
należnych do lokali pod względem 
ochrony przeciwpożarowej oraz 
współudział w tym zakresie ze służ-
bami porządkowymi;

5. określanie zasad korzystania z pral-
ni i suszarni.

Wybrany Samorząd będzie miał rów-
nież prawo zwoływania zebrań miesz-
kańców. Będzie ponadto zobowiązany 
do zwołania zebrania na wniosek 1/5 
mieszkańców. Cały katalog uprawnień 
Samorządu zawarty jest w w/w Regu-
laminie.

Konkludując, wydaje się, że w związku 
z obraną przez SMB strategią, zgodnie 
z którą mieszkańcy mają mieć wpływ 
na sprawy dotyczące ich nieruchomości, 
organizowanie Samorządów Domo-
wych Mieszkańców przyczyni się do 
sprawniejszego działania Spółdzielni 
oraz podniesie poziom zadowolenia 
mieszkańców z prac wykonanych na ich 
budynku i wokół niego. Nie ma jednak 
obowiązku tworzenia Samorządów na 
każdej nieruchomości. Jest to rozwiąza-
nie kierowane jedynie do chętnych.

Z treścią Regulaminu Samorządów 
Domowych Mieszkańców można się 
zapoznać w Administracji Osiedla lub 
w siedzibie SMB przy ul. T. Boya-Żeleń-
skiego w pokoju 110, a także na stronie 
internetowej www.smbudowlani.pl 
w zakładce Statut i regulaminy.

Rafał Jaroch

 WYNIKI DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI 
 W 2008 ROKU 

 1. Realizacja budżetu  

Budżet Spółdzielni zrealizowano 
zgodnie z planem. Przychody uzyskane 
w 2008 roku  bez dostaw energii i usług 
komunalnych oraz opłat lokalnych ogó-
łem wynoszą 26 491 085 zł., stanowią 
106,1 % planu oraz 105,0 % przycho-
dów zarejestrowanych w 2007 roku.

Stopień zrealizowania  planowanych 
przychodów w  2008 r. spełnia wartość 
oczekiwaną Systemu Zarządzania Jako-
ścią dla Spółdzielni (> 98 %).

We wszystkich pozycjach przychodo-
wych, planowanych w budżecie Spół-
dzielni uzyskano w 2008 roku wartości 
wyższe lub porównywalne z planem.
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Strukturę przychodów obrazuje poniższy 
wykres.

Koszty uzyskania przychodów i wy-
datki poniesione przez Spółdzielnię w 
2008 roku ogółem wynoszą 22 155 074 
zł., stanowią 84,3 % planu oraz 103 % 
kosztów roku 2007.

Wartość poniesionych kosztów i wy-
datków na działalności operacyjnej, 
fi nansowej i inwestycyjnej w stosunku 
do planu, w 2008 r. spełnia złożenia 
Systemu Zarządzania Jakością dla Spół-
dzielni (tj. > 70 % i < 105 %).

W ramach poniesionych kosztów 
ogółem w Spółdzielni wyodrębniamy 
następujące pozycje: 

a/ Koszty utrzymania nieruchomości 
ogółem, wykonano w 97,5 % w sto-
sunku do planu, stanowią  85,8 % 
całkowitych kosztów planowanych 
na 2008 rok.

 W ramach w/w kosztów wyszczegól-
niamy :

-  koszty zarządzania   
 - stanowią 95,6 % planu oraz 

14,8 % kosztów utrzymania,
-  koszty administrowania  
 - odpowiednio jw. 105,9 % oraz,  

8,3 %,
- sprzątanie zasobów   
 - odpowiednio jw.  92,5 % oraz  

14,3 %,
- konserwacje    
 - odpowiednio jw.  83,5 %  oraz  

11,2 %,

 - remonty bud. mieszkalnych 
 - odpowiednio jw. 100,9 % oraz  

40,8 %
-  pozostałe koszty   
 - odpowiednio jw.  108,1 % oraz  

10,6 %

b/ Koszt niezbilansowanej wody na 
nieruchomościach do pokrycia 
w całości przez użytkowników (po-
mniejszony o dotację Spółdzielni) 
– stanowi 45,5 % planu i 1,7 % 
kosztów ogółem.

c/ Koszty korporacyjne (organizacyjne, 
formalno- prawne), koszty organów 
samorządowych – stanowią 95,7 % 
planu rocznego i 5 % kosztów ogó-
łem.

d/ ODK „Modraczek”- poniesione 
koszty stanowią  99,3 %  planu 
i 1,9 % kosztów ogółem.

e/ Koszty przekształcania prawa wie-
czystego użytkowania gruntów we 
własność stanowią 69,4 % planu 
i 5,4 % ogólnych kosztów.

f/ Pozostała działalność statutowa, 
festyny, konkursy – koszty stanowią 
120,3 % planu i 0,2 % kosztów 
ogółem.

Wydatki na środki trwałe poniesione w 
Spółdzielni w 2008 roku stanowią 41 % 
planu oraz 8,6 % kosztów i wydatków 
ogółem w Spółdzielni.

 Strukturę kosztów i wydatków przed-
stawia poniższy wykres.
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Koszty utrzymania nieruchomości 
w kategorii gospodarki lokalami miesz-
kalnymi stanowiły przeszło 75 % kosz-
tów poniesionych w Spółdzielni.

Średni jednostkowy koszt utrzyma-
nia lokali mieszkalnych bez kosztów 
remontów i niezbilansowanej wody 
w 2008 roku w Spółdzielni wyniósł 1,16 
zł/m² miesięcznie.

W ramach kosztów utrzymania nieru-
chomości mieszkalnych 46,5 % stano-
wią koszty zrealizowanych remontów. 
Pozostałe koszty, które stanowią 53,5% 
obejmują zarządzanie, administrowanie, 
rozliczanie, sprzątanie, konserwację, 
ubezpieczenie oraz  koszty wnoszenia 
opłat.

W 2008 roku w budynkach mieszkal-
nych zrealizowano remonty na kwotę 
7 083 tys. zł 

Do najważniejszych prac należą:
ocieplenia ścian    

          2 198,2 tys. zł
dodatkowe prace przy ociepleniach 

  204,6 tys. zł
wymiana dźwigów        

 262,9 tys. zł
remonty dźwigów       

 203,4 tys. zł
wymiana okien      

     106,6 tys. zł
legalizacja wodomierzy      

 261,6 tys. zł
dostosowanie instalacji 
wewnętrznej c.o. i c.w.    

41,6 tys. zł
do zmodernizowanych węzłów 
w budynkach malowanie budynków  

   i klatek schodowych 
523,6 tys. zł

remonty terenów zielonych   
   88,9 tys. zł

wymiana skrzynek pocztowych  
 341,8 tys. zł

Poniżej wykres przedstawia strukturę 
kosztów utrzymania lokali mieszkal-
nych.

 2. Wyniki fi nansowe  

W 2008 roku Spółdzielnia uzyskała 
następujące wyniki fi nansowe:

1. z tytułu eksploatacji i utrzymania 
nieruchomości w części dotyczącej
spółdzielczych lokatorskich i wła-
snościowych lokali oraz lokali wy-
odrębnionych

 - 1 337 294,96 zł

2. z własnej działalności  gospodar-
czej Spółdzielni  netto

 + 3 014 532,70 zł

3. na usługach komunalnych do rozli-
czenia

 + 3 518 238,92 zł

4. na działalności remontowej zaso-
bów mieszkaniowych

 + 3 635 195,63 zł

5. opłaty na wykup gruntów okre-
sowo były wyższe od kosztów 
z tego tytułu na kwotę   
 +     418 364,65 zł

Wyniki osiągnięte przez Spółdzielnię 
są według zasad określonych w statucie 
i odpowiednich regulaminach rozlicza-
ne w sposób bezpośredni lub pośred-
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ni z członkami Spółdzielni. Wyniki 
z działalności rozliczanych pośrednio 
z członkami mają wpływ na wysokość 
opłat w następnych okresach rozlicze-
niowych dostosowanych do programów 
działania.

 3. Fundusz remontowy  
     budynków mieszkalnych 
     na 31.12.2008 r. 

Ujemny, zgodnie z planem, stan fun-
duszu remontowego budynków miesz-
kalnych zmniejszył się w roku 2008 
o 3 635 195,63 zł i wg stanu na 31. 12. 
2008 r. wynosi – 6 559 196,75zł.

Tabela XIII.3. Osiedle „Centrum” 

L.p. Adres nieruchomości
Powierzchnia

użytkowa
w m2

Stan funduszu 
remontowego 

na 31.12.2008r.
1 3 Maja 16 1 772,34 201 855,93 zł
2 Chodkiewicza 37/I 1 868,87 47 569,82 zł
3 Chodkiewicza 37/II 1 865,15 37 167,35 zł
4 Chodkiewicza 37/III 1 856,97 8 046,33 zł
5 Chodkiewicza 72 880,40 22 199,08 zł
6 Czerkaska 13 1 641,35 -149 149,54 zł
7 Czerkaska 15 1 572,13 -156 230,81 zł
8 Czerkaska 17 1 675,68 -112 946,29 zł
9 Czerkaska 19 1 611,62 -132 637,24 zł
10 Czerkaska 27 1 949,00 -110 624,55 zł
11 Grabowa 1 3 220,07 296 596,14 zł
12 Grabowa 7 3 261,29 207 069,46 zł
13 Jagiellońska 25 2 222,48 84 920,11 zł
14 Jagiellońska 70 2 364,99 96 599,69 zł
15 Jagiellońska 70a 3 821,68 284 384,50 zł
16 Jagiellońska 74 1 708,16 45 883,17 zł
17 Jurasza 5 1 099,00 17 367,36 zł
18 Jurasza 7 1 124,32 21 270,39 zł
19 Kaliska  9 1 089,10 -59 945,76 zł
20 Kaliska 11 1 770,03 -103 705,28 zł
21 Kasztanowa 27a 1 943,14 -24 115,88 zł
22 Kasztanowa 43 1 600,91 -8 103,36 zł
23 Kasztanowa 45 1 616,07 -27 253,11 zł
24 Kasztanowa 49 3 239,16 291 497,95 zł
25 Kozietulskiego 22/I 1 870,84 24 489,53 zł
26 Kozietulskiego 22/II 1 864,49 40 747,09 zł
27 Lelewela 35 636,05 -92 555,83 zł
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L.p. Adres nieruchomości
Powierzchnia

użytkowa
w m2

Stan funduszu 
remontowego 

na 31.12.2008r.
28 Lelewela 45 2 397,56 -50 049,21 zł
29 Lelewela 47 2 218,80 -35 792,97 zł
30 Lelewela 48 2 683,27 -25 331,57 zł
31 Lelewela 49 2 118,33 -5 184,34 zł
32 Markwarta 10 2 219,83 -12 996,69 zł
33 Moczyńskiego 1 1 748,44 35 706,74 zł
34 Moczyńskiego 3 1 734,49 24 798,62 zł
35 Moczyńskiego 5 1 705,77 -221 613,17 zł
36 Niemcewicza 1-3 3 449,57 234 893,25 zł
37 Paderewskiego 6-8 1 448,86 -2 708,16 zł
38 Park Ludowy 5 2 134,06 31 311,34 zł
39 Plater  4 771,00 -27 022,07 zł
40 Plater 12-14 768,88 -44 997,78 zł
41 Plater 15 1 444,60 7 221,26 zł
42 Poniatowskiego 28/I 1 734,42 69 003,58 zł
43 Poniatowskiego 28/II 1 874,06 90 548,69 zł
44 Powstańców Śląskich  9/I 2 476,46 -28 894,30 zł
45 Powstańców Śląskich  9/II 2 622,63 5 981,42 zł
46 Powstańców Śląskich  9/III 2 523,92 63 303,59 zł
47 Powstańców Śląskich  9/IV 2 577,43 -299 526,12 zł
48 Powstańców Śląskich 11/ IV 1 032,77 -21 326,92 zł
49 Powstańców Śląskich 11/II 1 029,04 -21 565,65 zł
50 Powstańców Śląskich 11/III 1 032,99 -5 702,74 zł
51 Powstańców Śląskich 13/I 2 260,90 15 551,70 zł
52 Powstańców Śląskich 13/II 2 268,55 -63 601,20 zł
53 Powstańców Wielkopolskich  9 1 495,95 -78 660,41 zł
54 Powstańców Wielkopolskich 11 1 317,00 -126 529,38 zł
55 Powstańców Wielkopolskich 13a 1 306,00 -54 243,12 zł
56 Powstańców Wielkopolskich 22 4 748,51 427 751,45 zł
57 Powstańców Wielkopolskich 23 2 044,85 7 749,95 zł
58 Powstańców Wielkopolskich 24 4 380,96 -541 508,29 zł
59 Powstańców Wielkopolskich 36 1 020,22 -9 446,41 zł
60 Powstańców Wielkopolskich 38 2 344,48 74 544,59 zł
61 Powstańców Wielkopolskich 40 2 345,34 23 016,92 zł
62 Powstańców Wielkopolskich 42 2 326,06 62 166,13 zł
63 Zamoyskiego  5 1 286,89 10 416,12 zł
64 Zamoyskiego 14 2 255,77 189 531,53 zł

Ogółem 126 293,95 447 192,63 zł
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 Tabela XIII.4. Osiedle „Na Skarpie” 

L.p. Adres nieruchomości
Powierzchnia

użytkowa
w m2

Stan funduszu
remontowego 

na 31.12.2008r.
1 Bełzy 50 4 817,90 -377 905,15 zł
2 Bełzy 52 7 280,92 -507 577,42 zł
3 Grzymały-Siedleckiego  2 2 377,50 -127 295,87 zł
4 Grzymały-Siedleckiego  3 2 377,50 -7 287,17 zł
5 Grzymały-Siedleckiego  4 3 328,50 -98 704,44 zł
6 Grzymały-Siedleckiego  5 2 377,50 -64 200,17 zł
7 Grzymały-Siedleckiego  6 1 902,00 -90 050,20 zł
8 Grzymały-Siedleckiego  7/ Ogrody 8 4 279,50 -3 375,15 zł
9 Grzymały-Siedleckiego  8 2 377,50 -83 743,20 zł

10 Grzymały-Siedleckiego  9 2 377,50 -15 926,64 zł

11 Grzymały-Siedleckiego 21/ 
Nałkowskiej 2 5 283,30 -53 115,58 zł

12 Grzymały-Siedleckiego 23 2 055,30 -92 244,60 zł

13 Grzymały-Siedleckiego 25/ 
Nałkowskiej 6 5 283,30 -78 898,29 zł

14 Grzymały-Siedleckiego 27 2 055,30 -4 892,45 zł

15 Grzymały-Siedleckiego 29/ 
Nałkowskiej  10 5 283,30 -18 818,35 zł

16 Grzymały-Siedleckiego 31 2 055,36 -17 844,04 zł
17 Grzymały-Siedleckiego 33 3 228,00 -96 637,80 zł
18 Grzymały-Siedleckiego 34 2 055,30 -86 465,29 zł
19 Grzymały-Siedleckiego 36 3 228,00 -99 145,40 zł
20 Grzymały-Siedleckiego 38 3 228,00 -86 765,31 zł
21 Ku Wiatrakom  5 7 272,28 -263 824,28 zł
22 Ku Wiatrakom  7 10 975,15 827,99 zł
23 Ku Wiatrakom  9 3 854,68 74 940,86 zł
24 Ku Wiatrakom 11 4 521,82 -153 577,44 zł
25 Ku Wiatrakom 13 4 521,17 -127 841,14 zł
26 Ku Wiatrakom 15 2 215,85 -156 466,84 zł
27 Ku Wiatrakom 17 3 380,40 -230 259,73 zł
28 Ku Wiatrakom 19 2 114,25 -166 856,27 zł
29 Nałkowskiej  1 2 055,30 -22 165,21 zł
30 Nałkowskiej  3/ Ogrody 22 4 400,70 -109 328,49 zł
31 Nałkowskiej  4 2 055,30 -16 071,32 zł
32 Nałkowskiej  5 2 055,30 -61 236,35 zł
33 Nałkowskiej  7/ Ogrody 26 4 400,75 -107 803,39 zł
34 Nałkowskiej  8 2 055,30 -45 477,26 zł
35 Nałkowskiej 12 2 700,90 -36 746,84 zł
36 Nowowiejskiego 1 4 529,08 46 413,63 zł
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L.p. Adres nieruchomości
Powierzchnia

użytkowa
w m2

Stan funduszu
remontowego 

na 31.12.2008r.
37 Nowowiejskiego 2/ Ogrody 5 8 419,11 125 181,90 zł
38 Nowowiejskiego 3 6 997,11 39 062,83 zł
39 Ogrody  7 11 261,03 -61 980,93 zł
40 Ogrody  9 4 431,74 -428 309,79 zł
41 Ogrody 10 1 902,00 60 036,22 zł
42 Ogrody 11 4 517,83 -69 973,84 zł
43 Ogrody 12 4 279,50 -29 606,45 zł
44 Ogrody 13 10 989,64 99 255,03 zł
45 Ogrody 17 4 172,62 82 007,17 zł
46 Ogrody 23 10 242,83 13 083,15 zł
47 Ogrody 24 2 055,30 -73 211,97 zł
48 Ogrody 25 13 069,47 -109 814,40 zł
49 Ogrody 27 4 112,62 -175 232,35 zł
50 Ogrody 29 5 645,35 -20 589,99 zł
51 Ogrody 31 3 887,87 40 891,72 zł

Ogółem 226 343,73 -3 895 566,30 zł

* W nieruchomości dwuadresowej adresy podano w kolejności alfabetycznej

 Tabela XIII.5. Osiedle „Na Wyżynach” 

L.p. Adres nieruchomości
Powierzchnia 

użytkowa
w m2

Stan funduszu
remontowego 

na 31.12.2008r.
1 Białogardzka  4 4 498,10 -342 391,12 zł
2 Białogardzka  6 9 465,65 -364 992,52 zł
3 Białogardzka  8 1 029,62 -60 109,34 zł
4 Białogardzka 10 1 025,00 -111 723,74 zł
5 Białogardzka 12 1 004,26 -84 238,85 zł
6 Białogardzka 15 3 633,70 -249 978,92 zł
7 Białogardzka 17 1 996,15 -134 306,69 zł
8 Białogardzka 18 1 038,41 -67 297,82 zł
9 Białogardzka 20 1 012,88 -12 614,79 zł
10 Białogardzka 21 2 303,45 -182 676,71 zł
11 Białogardzka 22 1 022,91 -59 375,55 zł
12 Białogardzka 24 910,44 62 773,35 zł
13 Białogardzka 25 879,41 -179 121,14 zł
14 Białogardzka 26 903,38 69 369,37 zł
15 Białogardzka 28 967,41 73 534,67 zł
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L.p. Adres nieruchomości
Powierzchnia 

użytkowa
w m2

Stan funduszu
remontowego 

na 31.12.2008r.
16 Bohaterów Kragujewca 5 4 268,19 3 033,13 zł
17 Bohaterów Kragujewca 7 4 269,36 -36 466,78 zł
18 Boya-Żeleńskiego  2 5 204,03 -164 395,06 zł
19 Boya-Żeleńskiego  6 5 246,45 -120 506,40 zł
20 Boya-Żeleńskiego  8 1 642,25 -36 034,86 zł
21 Boya-Żeleńskiego 10 1 430,85 -69 918,84 zł
22 Boya-Żeleńskiego 12 1 430,85 -47 625,57 zł
23 Boya-Żeleńskiego 14 1 430,85 -37 891,34 zł
24 Boya-Żeleńskiego 20 3 338,65 -66 590,31 zł
25 Boya-Żeleńskiego 22 1 642,25 114,45 zł
26 Boya-Żeleńskiego 30 2 013,50 -50 587,55 zł
27 Boya-Żeleńskiego 36 2 013,50 -59 805,80 zł
28 Glinki  32 6 044,53 -621 739,02 zł
29 Glinki  80-Glinki 82 4 217,83 3 620,92
30 Glinki 116 3 715,30 -69 122,99 zł
31 Glinki 116A 1 857,65 -12 181,76 zł
32 Glinki 125 1 049,05 -88 170,95 zł
33 Glinki 127 1 025,72 -38 475,68 zł
34 Kąkolowa 7 2 850,19 -120 447,43 zł
35 Komuny Paryskiej  1 3 815,60 -39 243,20 zł
36 Komuny Paryskiej  2 1 430,85 18 715,00 zł
37 Komuny Paryskiej  2a 1 846,80 -41 659,81 zł
38 Komuny Paryskiej  3 3 921,30 -44 610,11 zł
39 Komuny Paryskiej  4 1 430,85 11 334,60 zł
40 Komuny Paryskiej  5 3 921,30 -84 616,91 zł
41 Komuny Paryskiej  6 1 430,85 -32 771,37 zł
42 Komuny Paryskiej  7 3 815,60 -171 007,16 zł
43 Komuny Paryskiej  8 1 642,25 43 501,44 zł
44 Komuny Paryskiej 11 5 246,45 62 388,06 zł
45 Kozala  4 1 775,59 -33 237,16 zł
46 Kozala  6 1 776,95 -26 301,34 zł
47 Kozala  8 1 668,45 -27 900,98 zł
48 Łomżyńska 49 2 119,20 -26 150,66 zł
49 Magnuszewska 3 2 487,22 145 771,58 zł
50 Magnuszewska 5 2 908,20 188 888,24 zł
51 Modrakowa 42A 1 988,00 338,70 zł
52 Modrakowa 56 2 120,00 -50 507,63 zł
53 Modrakowa 80 5 331,80 10 122,05 zł
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L.p. Adres nieruchomości
Powierzchnia 

użytkowa
w m2

Stan funduszu
remontowego 

na 31.12.2008r.
54 Przyjazna 1 3 815,60 -72 766,24 zł
55 Przyjazna 2 1 430,85 5 236,23 zł
56 Przyjazna 3 3 921,30 -67 475,79 zł
57 Przyjazna 4 1 430,85 -18 057,66 zł
58 Przyjazna 5 3 921,30 -55 073,83 zł
59 Przyjazna 6 1 430,85 -18 179,09 zł
60 Przyjazna 7 3 815,60 39 167,35 zł
61 Rysia  1 1 857,65 -22 111,24 zł
62 Rysia  3 1 857,65 -26 095,69 zł
63 Rysia  5 3 122,22 -85 721,96 zł
64 Rysia  7 3 155,92 -8 302,75 zł
65 Rysia 14 1 066,04 301,27 zł
66 Rysia 22 1 778,51 37 147,43 zł
67 Węgierska 1 3 815,60 -30 688,14 zł
68 Węgierska 3 3 921,35 35 933,12 zł
69 Węgierska 5 3 815,60 12 480,30 zł
70 Węgierska 7 3 921,30 28 698,57 zł
71 Wiosny Ludów  1 1 430,85 -56 605,29 zł
72 Wiosny Ludów  2 3 896,70 54 625,03 zł
73 Wiosny Ludów  3 1 430,85 -42 155,49 zł
74 Wiosny Ludów  4 3 921,30 -3 228,48 zł
75 Wiosny Ludów  5 1 430,85 -65 467,62 zł
76 Wiosny Ludów  6 3 815,60 26 070,32 zł
77 Wiosny Ludów  7 1 642,25 -50 379,43 zł
78 Wiosny Ludów  8 3 921,30 -77 810,63 zł
79 Zajęcza  2 2 898,67 50 683,59 zł
80 Zajęcza  4 2 736,11 61 438,11 zł
81 Zajęcza  6 3 950,04 133 861,87 zł
82 Zajęcza  8 1 950,57 48 445,24 zł
83 Zajęcza 10 3 149,79 66 080,60 zł
84 Zajęcza 12 2 787,77 23 731,51 zł
85 Zajęcza 14 3 977,66 144 046,35 zł
86 Zajęcza 16 1 961,73 33 132,53 zł
87 Zajęcza 18 2 566,35 83 729,43 zł
88 Zajęcza 20 2 811,53 77 775,70 zł

Ogółem 235 417,14 -3 110 823,08 zł
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 SPRAWY BIEŻĄCE 

 1. Spółdzielnia Mieszkaniowa 
  „Budowlani” największym 
   benefi cjentem unijnych 
   dotacji dla Bydgoszczy ! 

Jak pewno Państwo już wiecie cho-
ciażby z prasy czy telewizji sukcesem za-
kończyliśmy starania o środki unijne na 
rewitalizację. Okazaliśmy się w stawce 
ubiegających się o dotacje bezkonkuren-
cyjni i zdobyliśmy dla Państwa niemal 
30% środków przeznaczonych dla mia-
sta Bydgoszczy ! Ale po kolei ...

W związku z przyjęciem do realizacji 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
dla województwa kujawsko - pomorskie-
go (RPO WK-P) opracowanego 
w celu rozdysponowania części 
funduszy unijnych przeznaczo-
nych dla Polski na lata 2007-
2013 (realizacja do 2015 roku) 
pojawiła się możliwość uzyska-
nia dofi nansowania do realizo-
wanych przez Spółdzielnię prac 
remontowo - renowacyjnych. 
Jednak warunkiem ubiegania 
się o unijną dotację było ujęcie 
wniosków benefi cjentów, do Lo-
kalnego Programu Rewitalizacji 
dla miasta Bydgoszczy (LPR-B).

To w nim wyznaczono obszary 
wsparcia tj. tereny, które podle-
gały rewitalizacji. Wśród tych 
terenów znalazła się większa 
część Wyżyn, część Osiedla Leśnego oraz 
Kapuściska i Śródmieście.

 Nie włączono do programu terenów 
na południe od ul. Kamiennej i osiedla 

B6 znajdującego na Wyżynach, lecz 
mimo to LPR-B obejmuje sporą część 
zasobów SM „Budowlani”. 

LPR-B przewiduje dofi nansowanie 
rewitalizacji wskazanych terenów 
w określonej wysokości (do 25% lub 
do 35% wartości wykonanych prac), 
resztę będą musiały pokryć zainte-
resowane podmioty (spółdzielnie, 
wspólnoty, instytucje użyteczności 
publicznej itp.). Spieszymy jednak 
Państwa uspokoić, że konieczność po-
krycia 65 - 75% kosztów nie oznacza 
automatycznie podwyżki funduszy 
remontowych !

Łącznie dla wszystkich terenów 
wsparcia, przeznaczono 10 mln zł do-

fi nansowania. Aby rozdzielić te środki 
Urząd Miasta ogłosił nabór projektów 
do Lokalnego Programu Rewitalizacji. 
Nasza Spółdzielnia przygotowała i 
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złożyła 15 wniosków, które swym 
zakresem objęły wszystkie budynki 
leżące na terenach przewidzianych do 
rewitalizacji. W wyniku rozstrzygnię-
cia konkursu powstała lista rankingo-
wa wniosków o wpisanie projektów 
do  LPR-B na której znalazło się 6 na-
szych wniosków. Łączna dotacja do 
prac objętych tymi projektami wynosi 
2.846.264,64zł. Poniżej przedstawia-
my zakresy prac, jakie będą realizowane 
w poszczególnych budynkach oraz 
poza nimi:

1. PROJEKT 1 na osiedlu 
„Centrum”

Planowane prace do wykonania w bu-
dynkach wysokich usytuowanych 
przy ul.: Kasztanowej 49, Grabowej 
1 oraz Grabowej 7:

• wymiana dźwigów;               

• wykonanie nowych pionów insta-
lacji wodociągowej, przeciwpoża-
rowej wraz z zaworami hydranto-
wymi;               

• pogrubienie ocieplenia ścian ze-
wnętrznych budynków;                      

• ocieplenie stropów piwnic;                                                             

• wykonanie nowej instalacji elek-
trycznej w częściach wspólnych 
budynków;                                                                                          

• malowanie klatek schodowych.                                                

Planowane prace do wykonania w 
budynkach średniowysokich usytu-
owanych przy ul.: Lelewela 48, Czer-
kaskiej 19 oraz Czerkaskiej 27:  

• ocieplenie stropów piwnic;

• wykonanie nowej instalacji elek-

trycznej w częściach wspólnych 
budynków;

• malowanie klatek schodowych.

2. PROJEKT 1 na osiedlu  
„Na Wyżynach”

Planowane prace do wykonania w bu-
dynkach usytuowanych przy ul.: 
B. Kragujewca 5, B. Kragujewca 
7, Modrakowej 42a, Modrakowej 
56, Modrakowej 80, Kąkolowej 7, 
Łomżyńskiej 49:  

• wymiana i pogrubienie ocieplenia 
ścian zewnętrznych budynków;                            

• wykonanie nowej instalacji elek-
trycznej w częściach wspólnych 
budynków;

• poprawa wentylacji grawitacyjnej 
poprzez modernizację kominów 
wentylacyjnych;

• malowanie klatek schodowych.

3. PROJEKT 3 na osiedlu  
„Na Wyżynach”

Planowane prace do wykonania w 
budynkach usytuowanych przy 
ul.: Komuny Paryskiej 2, Komuny 
Paryskiej 2a, Komuny Paryskiej 
4, Komuny Paryskiej 6, Komuny 
Paryskiej 8, Komuny Paryskiej  11, 
T. Boya-Żeleńskiego 30, T. Boya-Że-
leńskiego 36:

wymiana i pogrubienie ocieplenia ścian 
zewnętrznych budynków przy ulicy 
Komuny Paryskiej 2, 2a, 4, 6, 8, 
11;

• wykonanie nowej instalacji elek-
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trycznej w częściach wspólnych 
budynków;

• poprawa wentylacji grawitacyjnej 
poprzez modernizację kominów 
wentylacyjnych;

• malowanie klatek schodowych.

• modernizacja placów zabaw oraz 
terenów rekreacyjnych i sportowych 
Komuny Paryskiej 2a, Komuny Pa-
ryskiej 6, Żeleńskiego 30;

• wykonanie parkingów i miejsc po-
stojowych wraz z zielenią;

• wykonanie monitoringu placów 
zabaw i parkingów. 

4. PROJEKT 2 na osiedlu  
„Na Skarpie”

Planowane prace do wykonania w 
budynkach usytuowanych przy 
ul.: Feliksa Nowowiejskiego 1 i 3, 
Ogrody 10 i 12, Adama Grzymały 
Siedleckiego 2, 3, 4, 5, 6, 8 i 9 oraz 
Adama Grzymały Siedleckiego 7-
Ogrody 8:

• wymiana dźwigu w budynku No-
wowiejskiego 1;

• wykonanie nowych pionów instala-
cji wodociągowej., przeciwpożaro-
wej wraz z zaworami hydrantowy-
mi;

• wymiana i pogrubienie ocieplenia 
ścian zewnętrznych budynków;

• wykonanie nowej instalacji elek-
trycznej w częściach wspólnych 
budynków;

• wykonanie i modernizacja parkin-
gów wraz z zielenią;  

• wykonanie terenu rekreacyjnego 

oraz placów zabaw;

• wykonanie monitoringu terenów 
integracyjnych oraz miejsc posto-
jowych.  

5. PROJEKT 5 na osiedlu  
„Na Skarpie”

Planowane prace do wykonania w bu-
dynkach usytuowanych przy ul.: 
Ogrody 22, Nałkowskiej 3, Ogrody 
24, Ogrody 26, Nałkowskiej 7, Nał-
kowskiej 1,4,5,8,12, Siedleckiego 
21, Nałkowskiej 2, Siedleckiego 
25, Nałkowskiej 6, Siedleckiego 29, 
Nałkowskiej 10, Siedleckiego 23, 
27, 31, 33, 34, 36 i 38:

• wykonanie nowej instalacji elek-
trycznej w częściach wspólnych 
budynków;

• wykonanie zadaszeń nad drzwiami 
wejściowymi do klatek schodo-
wych; wykonanie i modernizacja 
parkingów wraz z zielenią;

• wykonanie terenów rekreacyjnych 
i placów zabaw;

• wykonanie monitoringu terenów 
rekreacyjnych oraz miejsc postojo-
wych.

6. PROJEKT 6 na osiedlu 
„Na Skarpie”

Planowane prace do wykonania w bu-
dynkach usytuowanych przy ul.: Ku 
Wiatrakom 5, Ku Wiatrakom 7, Ku 
Wiatrakom 9, Ku Wiatrakom 11, 
Ku Wiatrakom 13, Ku Wiatrakom 
15, Ku Wiatrakom 17, Bełzy 50, 
Bełzy 52:
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• wymiana dźwigów w budynkach: 
Ku Wiatrakom 5, 7, 9, 11;

• wykonanie nowych pionów insta-
lacji wodociągowej, przeciwpoża-
rowej wraz z zaworami hydranto-
wymi;

• wykonanie nowej instalacji elek-
trycznej w częściach wspólnych 
budynków;  

• wykonanie i modernizacja parkin-
gów wraz z zielenią; 

• wykonanie placów zabaw i placów 
rekreacyjnych;

• wykonanie monitoringu terenów 
integracyjnych oraz miejsc posto-
jowych.                                                  

Andrzej Asztemborski

(Pan Andrzej Asztemborski, który 
w Spółdzielni pełni obowiązki kirownika 
Działu Techniczno-Eksploatacyjnego oraz 
jest odpowiedzialny za pozyskiwanie do-
tacji był głównym autorem zwycięskich 
projektów.)

przypis redakcji

 2. Eksplozja w budynku przy  
     ul. Rysiej 3 

01. 03. 2009 r. po godzinie 14.30 na-
stąpiła eksplozja w piwnicy budynku 
przy ul. Rysiej 3, w wyniku której obra-
żenia odniósł  lokator przebywający w 
pomieszczeniu, w którym nastąpił wy-
buch. W wyniku tego zdarzenia znisz-
czeniu uległy między innymi przeszkle-
nia klatek schodowych, drzwi wejściowe 
do budynku i zejścia do piwnicy oraz 
drzwi i ściany piwnic lokatorskich. Zo-
stała wyłączona instalacja elektryczna, 

gazowa i wodna. Dzięki staraniom pra-
cowników spółdzielni jeszcze tego same-
go dnia zostały zabezpieczone elewacje 
klatek schodowych i otwory drzwiowe 
w wejściach do budynku. Sprawdzono 
i uruchomiono instalację elektryczną 
w lokalach mieszkalnych i na klatkach 
schodowych.  Mimo tak wielu znisz-
czeń umożliwiono lokatorom powrót 
do swoich mieszkań i zabezpieczono 
ich we wszystkie media za wyjątkiem 
gazu. Aby mieszkańcy mogli korzystać 
z gazu konieczne było  wykonanie prze-
glądu instalacji gazowej wraz z próbą 
szczelności i nagazowaniem. Dlatego 
też dopiero po wykonaniu przeglądu i 
pozytywnej próbie szczelności gaz został 
puszczony 10.03.2009. 

Brak odpowiedzialności jednego z 
lokatorów doprowadził do takiej sytu-
acji, która mogła zakończyć się o wiele 
gorzej. 

Mając za przykład wydarzenia, 
które miały miejsce przy ul. Rysiej 
3 zwracamy się do mieszkańców 
z prośbą aby użytkować pomiesz-
czenia piwniczne zgodnie z ich 
przeznaczeniem, co przyczyni się 
do bezpieczeństwa nas wszyst-
kich.

Zwracajmy uwagę sąsiadom, którzy 
z pomieszczeń piwnicznych zrobili ma-
gazyny (farb, lakierów, butli gazowych), 
lub warsztaty.

W celu uniknięcia podobnych sytuacji 
spółdzielnia zamierza wykonać prace 
związane z ograniczeniem napięcia w 
pomieszczeniach piwnicznych, co unie-
możliwi korzystanie z elektronarzędzi 
oraz umieszczania urządzeń, AGD. 
Realizowane będą również kontrole 
komórek lokatorskich i pomieszczeń 
gospodarczych pod kątem ich wyko-
rzystywania.
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Niech ta eksplozja będzie dla nas 
wszystkich przestrogą. Postarajmy się 
wyciągnąć z niej wnioski na przyszłość, 
aby wszystkim żyło się bezpieczniej.    

Mirosław Brzemiński

 3. Jeszcze raz o własności 
    gruntów 

Proces wykupienia gruntów przynależ-
nych do budynków mieszkalnych, które 
dotąd pozostawały w wieczystym użyt-
kowaniu Spółdzielni został praktycznie 
zakończony. Już 189 budynków objętych 
tym programem położonych jest w ca-
łości na gruncie własnym. Od stycznia 
przystąpiliśmy do rozliczania kosztów 
wykupu przypadających na lokale 
w poszczególnych nieruchomościach. 
Zawiadomienia o rozliczeniu otrzymali 
już mieszkańcy 70 budynków. Nato-
miast pozostałych 119 nieruchomości 
jest w trakcie rozliczania, a informacje 
o wynikach przewidujemy przekazać 
Państwu do końca maja 2009r.

Z przyczyn niezależnych od Spółdzielni 
dotychczas jeszcze nie został wykupiony 
tylko grunt przynależny do 13 następu-
jących budynków: Białogardzka 6, 15, 
18, 20, 22, 24, 26; Czerkaska 13, 15, 17; 
Bełzy 52, Żeleńskiego 6 i Ku Wiatrakom 5.

W kilku zdaniach przedstawiamy Pań-
stwu powody takiego stanu.

Nieruchomości Białogardzka 6, 15, 
18, 20, 22, 24, 26 objęte są trwającym 
w Urzędzie Miasta postępowaniem 
z wniosku o zwrot nieruchomości. Do 
czasu ostatecznego rozstrzygnięcia spra-
wy grunt nie może być przedmiotem 
sprzedaży (nadal pozostaje w wieczy-
stym użytkowaniu spółdzielni i właści-
cieli wyodrębnionych lokali). 

Część gruntu przynależnego do bu-
dynków Czerkaska 13, 15, 17 położo-
na jest w pasie drogowym (chodnik). 
W związku z tym Zarząd Dróg Miej-
skich i Komunikacji Publicznej wydał 
negatywną opinię dotyczącą zbycia 
jego własności. Po wykupieniu przez 
Miasto od wszystkich współwłaścicieli 
nieruchomości prawa użytkowania 
wieczystego gruntu położonego w pasie 
drogowym, powstanie możliwość wzno-
wienia procedury wykupu pozostałej 
części nieruchomości.

W trakcie postępowania przygoto-
wawczego do wykupienia nierucho-
mości Bełzy 52, Miasto ujawniło nie-
prawidłowy przebieg jednej z granic. 
Niewielka powierzchnia (10-20m2) za-
jęta jest przez nieruchomość sąsiednią. 
W tym celu konieczne jest przeprowa-
dzenie podziału nieruchomości, a na-
stępnie zbycie wydzielonej części przez 
współwłaścicieli. Po zakończeniu tych 
czynności ponownie złożymy wniosek 
o nabycie własności gruntu.

Natomiast wykupienie nieruchomości 
przy ul. T. Boya-Żeleńskiego 6 i Ku Wia-
trakom 5 nie było możliwe z przyczyn 
leżących po stronie właścicieli wyodręb-
nionych lokali. W przypadku budynku 
przy ul. T. Boya-Żeleńskiego 6 przeszko-
dy zostały już usunięte i przy założeniu, 
że nie pojawią się kolejne, wykupienie 
gruntu nastąpi do końca maja br.

 4. Odrębna własność 

Do 28. 02. 2009 roku umowę nota-
rialną ustanowienia odrębnej własności 
podpisało ogółem 3 770 osób posiada-
jących prawo do lokalu mieszkalnego,
co stanowi 30% ogółu mieszkań.
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Na poszczególne administracje osie-
dlowe podział przedstawia się nastę-
pująco:

„Centrum”   -   856
„Na Skarpie”  - 1456
„Na Wyżynach” - 1458

W związku z orzeczeniem Trybunału 
Konstytucyjnego z  17 grudnia 2008r. 
do Spółdzielni wpłynęło dotychczas 
428 wniosków o ustanowienie od-

rębnej własności lokali mieszkalnych. 
Umowę podpisały już 94 osoby, a do 
49 osób wysłano pismo informujące 
o wyznaczeniu terminu podpisania 
umowy. Do realizacji pozostało jeszcze 
285 wniosków osób, które złożyły pismo 
z prośbą o zmianę wyznaczonego termi-
nu podpisania umowy notarialnej oraz 
osób oczekujących na zaświadczenie 
o samodzielności lokalu mieszkalnego. 

Trybunał Konstytucyjny swym orze-
czeniem zabezpiecza do końca 2009 
roku przepisy mówiące o kosztach przy 
ustanawianiu odrębnej własności lokali 
spółdzielczych, lokatorskich. Po tej da-
cie utracą moc zasady przekształcania 
lokali lokatorskich. O ustanowieniu 

odrębnej własności decyduje wpis do 
księgi wieczystej, a nie podpisanie aktu 
notarialnego. Sąd orzeka według przepi-
sów obowiązujących w dniu wpisu, a nie 
zawarcia umowy notarialnej. Oznacza 
to, że od 31.12.2009 Sąd nie będzie mógł 
założyć księgi wieczystej dla lokalu, dla 
którego podpisanie umowy nastąpiło na 
podstawie przepisów obowiązujących 
w dniu spisania umowy, a nie obowią-
zujących w dniu orzekania przez Sąd 
o założeniu księgi wieczystej. Mając 

na uwadze czas, 
jaki Sąd potrzebuje 
na założenie księgi 
wieczystej propo-
nujemy osobom po-
siadającym miesz-
kania lokatorskie  
zainteresowanym 
zmianą własności, 
o składanie wnio-
sków w najbliż-
szym czasie, naj-
później do 15. 08. 
2009 r., by zawie-
ranie umów no-

tarialnych odbywało się do końca 
września 2009 r. Pozwoli to na pozy-
tywne rozpoznanie wniosku przez Sąd. 
Obawiamy się, że przystępowanie do 
umów po tym terminie może być ob-
ciążone ryzykiem odmowy założenia 
księgi wieczystej, bez możliwości zwrotu 
poniesionych kosztów.

Dla mieszkań spółdzielczych własno-
ściowych Spółdzielnia nie zamierza po-
bierać dodatkowych opłat poza obecnie 
obowiązujące.

Barbara Budziak
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 5. Ochrona na budynkach 
   wysokich 

Chcemy przedstawić Państwu efekty 
pracy fi rmy ochroniarskiej, której dzia-
łalność na terenie osiedla „Na Skarpie” 
budziła wiele emocji wśród mieszkań-
ców  jak i  również duże zainteresowanie 
lokalnej prasy. Choć zainteresowanie 
prasy wynikało nie, jak by się wydawało 
z krytyki wprowadzenia ochrony, lecz 
interwencji kilku osób odnoszących 
się krytycznie do wszelkich inicjatyw 
podejmowanych przez Spółdzielnie. 
Świadczą o tym  otrzymywane przez 
nas sygnały od lokatorów mieszkają-
cych na wyższych kondygnacjach, iż 
wprowadzenie patrolu spowodowało 
zmniejszenie ilości przypadków noco-
wania osób bezdomnych  na klatkach 
schodowych. 

Przez trzy miesiące, od 01 grudnia 
do końca lutego, patrol podjął 257 
interwencji, wyprowadzając 425 
bezdomnych. Zapewne są Państwo w 
stanie sobie wyobrazić z jakimi pro-
blemami muszą zmierzyć się osoby 
sprzątające klatki schodowe. Nie są 
to tylko pozostawione na ostatnich 
kondygnacjach lub półpiętrach karto-
ny czy wycieraczki spod drzwi, które 
służą za materace do spania, są to nie-
stety również zabrudzone odchodami 
posadzki i ściany. Już sam widok nie 
jest przyjemny, a to  jeszcze trzeba 
uprzątnąć. 

Trzymiesięczny okres działalności 
patrolu pozwala  na wyciągnięcie 
pewnych wniosków. Liczyliśmy na 
większe zaangażowanie się miesz-
kańców i współdziałanie chociażby 
przez zgłaszanie telefonicznie do fi rmy 

ochroniarskiej faktów przebywania 
bezdomnych. Nie udało się też nieste-
ty przekonać Państwa do zamykanie 
drzwi wejściowych po godzinie 22.00, 
które zamykane są sporadycznie lub 
wcale, co potwierdzają raporty fi rmy 
ochroniarskiej. Wykonane przez nas 
zabezpieczenie przed otwieraniem 
drzwi bez klucza, również nie spowo-
dowało zmniejszenia ilości przebywa-
nia bezdomnych. Jeżeli więc bezdomni 
w dalszym ciągu wchodzą do budyn-
ków, to przecież ktoś musi ich tam 
wpuścić. Takiego działania niestety nie 
mogę skomentować.

Sądziliśmy, że wynajmując firmę 
ochroniarską dajemy Państwu narzędzie 
do zapewnienia porządku i bezpieczeń-
stwa w Waszych budynkach mieszkal-
nych. Niestety nasze intencje nie zostały 
dobrze zrozumiane.

I tak od 01. 05. 2009 zawieszamy dzia-
łalność fi rmy ochroniarskiej, pozostaje 
więc czekać z obawą na ile to przysporzy 
problemów nie tylko mieszkańcom, lecz 
również pracownikom utrzymującym 
czystość w budynkach.

Bolesław Durlak

   
 6. Mój przyjaciel 

Od wieków człowiek żyje w sym-
biozie ze zwierzętami. Niezależnie od 
szerokości i długości geografi cznej oraz 
miejsca w historii zwierzęta towarzyszą 
ludziom w codziennym życiu. Jedne 
wykorzystywane są do pracy, a jeszcze 
inne umilają swoim istnieniem szare 
codzienne życie.

 W naszym kraju przeważają zwolen-
nicy psów, które są najlepszymi przyja-
ciółmi człowieka oraz kotów, które co 
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prawda chadzają własnymi ścieżkami, 
ale ich mruczenia przy drapaniu za 
uszkiem i przywiązania do właściciela 
nie da się przecenić.

Częstym obrazkiem na naszych osie-
dlach są spotkania podczas wypro-
wadzania piesków. Posiadanie  szcze-

kającego czworonoga daje możliwość 
wyjścia poza cztery ściany własnego 
M, spotkania z miłym sąsiadem, bądź 
uroczą sąsiadką oraz jest szansą na zdro-
wotny spacer.

Jednak musimy pamiętać, że posiada-
nie pupila wiąże się również z różnego 
rodzaju obowiązkami. Jednym z bardziej 
przykrych jest sprzątanie psich bądź ko-
cich odchodów. Musimy być świadomi 
jak ważna jest to czynność. 

Wiosna to pora roku, gdy wszystko 
budzi się do życia, ale jednocześnie 
odkrywa przed nami kilkumiesięczne 
pokłady psich odchodów. Jest to po-
rażający widok. W takich momentach 
nasuwa się pytanie: czy właściciel czwo-
ronoga w domu pozwala na to samo? 
Czy pozwala by pupil załatwił się gdzie 

popadnie i zostawia to, aż siły natury 
zrobią swoje?

Psie kupki to nie tylko problem este-
tyczny. To kupa zmartwień dla rodzi-
ców i dziadków wychowujących małe 
dzieci. Osiedlowe trawniki i o zgrozo 
(!), place zabaw (w tym piaskownice), 

które z założenia powinny 
być miejscem zabaw na-
szych pociech, są … polami 
minowym, gwarantującymi 
konieczność czyszczenia 
dziecięcych butów i ubrań 
z psich i kocich odchodów. 
Pamiętajmy też, że większość 
szczeniaków jest nosicie-
lami pasożytów, które są 
groźne dla zdrowia człowie-
ka. W wielu krajach Unii 
Europejskiej sprzątanie po 
psie jest normą zwyczajową 
i prawną. Kary za pozosta-
wienie pamiątki na chodniku 
bądź trawniku po czworono-
gu sięgają tam nawet kilkaset 

euro. Dlatego wstyd zapraszać zagranicz-
nych gości i oprowadzać po mieście, czy 
wybrać się na spacer widząc, że zamiast 
podziwiać piękno okolicy, bacznie ob-
serwują gdzie stawiają stopy.  

Z tego miejsca apeluję: sprzątajmy po 
naszych pupilach!!! Traktujmy nasze 
osiedla jak swoje przydomowe ogródki, 
w których naturalną rzeczą jest utrzy-
mywanie porządku. Nie oglądajmy się 
na innych, lub na służby oczyszczania 
miasta. 

Weźmy sprawy w swoje ręce – może 
nie bezpośrednio, a na przykład za po-
mocą łopatki i woreczka!  Skorzystajmy 
z już ustawionych na osiedlach koszy 
i zasobników z woreczkami na psie 
odchody !

Stanisław Mrówka
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 Założenia projektu uwzględniają 
cele rządowego programu ograniczania 
przestępczości i aspołecznych zachowań 
„Razem bezpieczniej”. Projekt ma ogra-
niczyć skalę zjawisk i zachowań, które 
budzą powszechny sprzeciw i poczucie 
zagrożenia. Poczucie bezpieczeństwa 
- lub jego brak - przesądza o rozwoju 
i jakości naszego życia. Projekt pn.: 
„JESTEM ODPOWIEDZIALNY I CZUJĘ 
SIĘ BEZPIECZNIE” włącza się w kom-
pleks zadań realizowanych przez Woje-
wodę Kujawsko-Pomorskiego w ramach 
programu wojewódzkiego. Pilotażowo w 
2009 r. program będzie realizowany na 
osiedlu „Wyżyny” w Bydgoszczy, a po 
uzyskaniu widocznych efektów zostanie 
stopniowo wdrożony we wszystkich 
dzielnicach największych miast woje-
wództwa kujawsko - pomorskiego. 

Pierwszym założeniem programu jest 
organizowanie „luźnych”, cyklicznych 
spotkań edukacyjno – informacyjno 
- integracyjnych dla mieszkańców 
w Domu Kultury „MODRACZEK”, pn. 
„Poznajmy się.”. Będą one miały na 
celu zbudowanie więzi społecznych, 
zredukowanie zjawiska obojętności na 
chuligaństwo i patologie, zlikwidowanie 
wśród mieszkańców anonimowości, 
zwiększenie poczucia odpowiedzial-
ności za dobro wspólne, a przy okazji 
będzie też ciekawą formą spędzenia 

wolnego czasu. Spotkania te będą or-
ganizowane także przy udziale socjo-
loga oraz służb odpowiedzialnych za 
bezpieczeństwo i porządek publiczny, 
aby podnieść poziom zaufania do tych 
formacji oraz zachęcić mieszkańców do 
ścisłej współpracy w dziedzinie poprawy 
bezpieczeństwa.

Drugim jest organizowanie i prowa-
dzenie cyklicznych spotkań edukacyjno-
informacyjnych dla właścicieli lokali 
gastronomicznych i punktów sprzedaży 
alkoholu, które często są ogniskami 
zachowań patologicznych, zakłóceń 
porządku oraz często punktem sprzeda-
ży alkoholu nieletnim. Spotkania będą 
miały na celu podniesienie poziomu 
wiedzy na temat m.in. przestrzegania 
ustawy o wychowaniu w trzeźwości, 
zachowania się w sytuacjach kryzyso-
wych.

Poprzez stworzenie możliwości udzia-
łu lokalnej społeczności w spotkaniach 
integracyjnych, zmniejszy się anonimo-
wość i bierność wśród mieszkańców,  
co w efekcie przyczyni się , że osiedle 
będzie kojarzone jako miejsce: przyja-
zne, bezpieczne z mieszkańcami nieobo-
jętnymi na zło, reagującymi na zjawiska 
patologiczne i chuligańskie, dającymi 
dobry przykład dzieciom i młodzieży, 
dbającymi o dobro wspólne, współ-
pracującymi z formacjami ochrony 

  PILOTAŻOWY PROGRAM  
 pn.: „JESTEM ODPOWIEDZIALNY I CZUJĘ 

 SIĘ BEZPIECZNIE”, 

 w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości  
 i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” 
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bezpieczeństwa i porządku publicznego. 
Poprawa bezpieczeństwa nie stanie się 
z dnia na dzień. Jeżeli jednak zaczniemy 
naprawdę pracować „razem”, możemy 
osiągnąć cel, jakim jest bezpieczniejsze 
i lepsze życie w naszym pięknym kraju. 

Koordynatorem programu jest Pan 
Piotr Kozłowski, inspektor wojewódzki 
ds. planowania i koordynacji progra-
mów bezpieczeństwa, Wydziału Bezpie-
czeństwa i Zarządzania Kryzysowego, 
Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Woje-
wódzkiego w Bydgoszczy.

Podmioty, które włączyły się w reali-
zację zadań programu:
1. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządza-

nia Kryzysowego Kujawsko-Pomor-
skiego Urzędu

Wojewódzkiego w Bydgoszczy. 
2. Komenda Wojewódzka Policji 

w Bydgoszczy. 

3. Komenda Miejska Policji w Bydgosz-
czy. 

4. Komisariat Policji „Wyżyny”. 
5. Straż Miejska w Bydgoszczy. 
6. Spółdzielnia Mieszkaniowa „BU-

DOWLANI”. 
7. Miejski Ośrodek Pomocy Społecz-

nej. 
8. Rada Osiedla „Wyżyny”. 

(Szczegóły programu do wglądu na 
stronie internetowej Kujawsko-Po-
morskiego Urzędu  Wojewódzkiego 
w Bydgoszczy www.uwoj.bydgoszcz.
pl, baner - RAZEM BEZPIECZNIEJ. 
W najbliższym czasie informacje 
o programie ukażą się na stronie in-
ternetowej Spółdzielni Mieszkaniowej 
„BUDOWLANI” www.smbudowlani.
pl i Osiedla Wyżyny www.wyzynyon-
line.pl).

 PYTANIA I ODPOWIEDZI 

 Planuję remont mieszkania, czy 
gruz mogę wyrzucić do śmietnika?

Niestety nie, gruz należy wywieźć we 
własnym zakresie lub można to zlecić 
w ramach odpłatnej usługi we właściwej 
administracji osiedla. Gruzu i innych 
odpadów remontowych nie wrzucamy 
do pojemników ustawionych w wiatach 
śmietnikowych. Starajmy się segregować 
śmieci przede wszystkim, dlatego, że 
ułatwia to późniejsze wykorzystanie 
surowców wtórnych.

 Chcę wymienić grzejnik w pokoju, 
czy muszę mieć zgodę od Spółdzielni?

Spółdzielnia na wymianę grzejnika 
wydaje warunki techniczne, ze szczegó-
łowym opisem, co i jak należy zrobić. 
Wymiana grzejnika łączy się z koszta-
mi spuszczenia i napełnienia instalacji 
wodą.

 Czy opłaty za mieszkanie mogę 
w kasie Spółdzielni regulować kartą 
płatniczą?

Nie, w kasie Spółdzielni opłaty można 
regulować tylko gotówką. Opłaty za 
mieszkanie można też uiszczać za po-
mocą przelewu z konta internetowego 
podając w tytule przelewu nr rachunku 
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odbiorcy lub w każdej agencji PKO BP 
bez opłaty za przelew.

 Czy mogę zmienić zaliczkę za 
centralne ogrzewanie wnoszone do 
Spółdzielni?

Tak, zawsze można zmienić zaliczkę, 
jednak należy przy tej okazji uwzględnić 
ewentualną zmianę sposobu użytkowa-
nia mieszkania np. dłuższą nieobecność 
w mieszkaniu, czy po urodzeniu się 
dziecka. 

 Otrzymałam mieszkanie w spad-
ku, dlaczego ponoszę większe opłaty 
za mieszkanie? 

Zwiększenie opłat za mieszkanie 
w wyniku nabycia prawa do lokalu 
w drodze dziedziczenia, kupna lub da-
rowizny związane jest z ponoszeniem 
całkowitych kosztów administrowania 
i konserwacji budynku przez osobę nie 
będącą członkiem Spółdzielni. Z chwi-
lą złożenia deklaracji członkowskiej 

i wpłaty wpisowego i udziału Spółdziel-
nia dokona korekty opłat. 

 Czy Spółdzielnia ma ubezpieczo-
ne swoje budynki?

Tak, Spółdzielnia ma ubezpieczone 
budynki mieszkalne, lokale użytkowe 
i pozostałe budynki takie jak garaże. 
Ubezpieczenie obejmuje zdarzenia loso-
we, pożar oraz w ramach ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej wybuch 
gazu.

 Ubezpieczyłam mieszkanie za 
pośrednictwem Spółdzielni w Towa-
rzystwie Ubezpieczeniowym UNIQA 
sąsiadka zalała mi mieszkanie, gdzie 
powinnam dzwonić – do Spółdzielni 
czy do ubezpieczyciela?

W przypadku powstania szkody w na-
szym mieszkaniu czy powstałej przez 
nas należy to zgłosić do ubezpieczyciela 
na infolinię  801 597 597

Barbara Budziak

  PROPOZYCJE MODRACZKA  

Jak zawsze co drugi czwartek miesią-
ca zapraszamy do Kawiarni Literackiej 
na spotkanie z poetą z Grudziądza 
- Jarkiem Jakubowskim (09 kwietnia 
o godz. 17.00). Natomiast w maju gościć 
będziemy  Jolantę Baziak – redaktor na-
czelną „Akantu” (14 maj godz. 17.00). 

Kolejną imprezę, którą chcemy Pań-
stwu zaproponować jest spotkanie, któ-
re organizujemy wraz z Towarzystwem 
Polsko – Włoskim pt.: „Festa Italiana”, 
w programie m.in.: fi lm prezentujący 

dwa miasta : Bydgoszczy i Toruń, a także 
fi lm o Reggio Emilia oraz koncert włoski 
w wykonaniu młodego akordeonisty 
Krzysztofa Marcina Lutrzykowskiego 
– 15 kwietnia godz. 17.00.

Natomiast z okazji Dnia Matki za-
praszamy na koncert, w czasie którego 
zaprezentują się dzieci uczestniczące na 
zajęcia do naszego Domu Kultury (26 
maj godz. 18.00).

W ramach działającej w Modraczku 
Galerii na Ścianie zapraszamy 21 kwiet-
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nia na otwarcie wystawy malarstwa 
pracowni plastycznej „Paleta”. 

Już po raz 11, zapraszamy na festyn 
osiedlowy, który w tym roku przebiegać 
będzie pod hasłem „Razem Bezpiecz-

niej”, a planowany jest 14 czerwca od 
godz. 15.00 do 21.00. Naszą imprezę 
swoim występem uświetni zespół mu-
zyczny Verba.

  „Pamiętajcie o ogrodach...”„Pamiętajcie o ogrodach...”  
 OD 10 MAJA 2007 r. 

 ZAWSZE W DRUGI CZWARTEK MIESIĄCA, 
 ZAWSZE O 17.OO 

do Kawiarni Literackiej 
w Domu Kultury „Modraczek”

ul. Ogrody 15
poetka Barbara Jendrzejewska 

zaprasza 
literatów z całej Polski

Gościli u nas:

Dariusz Tomasz Lebioda     – maj 2007
Andrzej Baszkowski     – czerwiec 2007
Kazimierz Rink z Tucholi    – wrzesień 2007
Jarosław Stanisław Jackiewicz    –  październik 2007
Janusz Doyniak po powrocie z USA   – listopad 2007
Alina Rzepecka      – grudzień 2007
Dorota i Janusz Strugała z Piły    – styczeń 2008
Zdzisław Pruss      – luty 2008
Łucja Gocek z Chojnic     – marzec 2008
Jadwiga Stróżykiewicz z Barcina    – kwiecień 2008
Wojciech Borkowski poeta slamista z Olsztyna  – maj 2008
Henryk Marchel z Chojnic    – czerwiec 2008
Ella Hyciek z Torunia     – wrzesień 2008
Elżbieta Nowosielska z Inowrocławia   – październik 2008
Edward Kaczmarek z Bydgoszczy   – listopad 2008
Mirosław Puszczykowski z Mogilna   – grudzień 2008
Barbara Jendrzejewska     – styczeń 2009
ks. Franciszek Kamecki z Cekcyna   – luty 2009
Małgorzata Pietrzak z Kujaw    – marzec 2009

  SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO POETYCKIEGO MODRACZKA  
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