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KIERUNKI ROZWOJU NASZEJ 
SPÓŁDZIELNI na 2011 rok

Dla określenia kierunku rozwoju naszej spółdzielni ważne jest ustale-
nie priorytetów jej działalności. Jesteśmy przekonani, że wyznaczni-

kiem kierunków działania winno być takie zarządzanie nieruchomościami 
mieszkalnymi, by szeroko rozumiany komfort życia całej naszej spółdziel-
czej rodziny nieustannie rósł, a naszym działaniom przyświecała troska  
o coraz lepsze zaspokojenie Państwa potrzeb mieszkaniowych. 

Zapewni nam to tylko dynamiczny rozwój spółdzielni, który przekła-
dając się na osiągane wyniki finansowe pozwoli w konsekwencji na pro-
fesjonalne zarządzanie budynkami, podnoszenie bezpieczeństwa zasobów 
mieszkaniowych poprzez racjonalne wykorzystanie funduszu remontowe-
go, podejmowanie wielu znaczących przedsięwzięć o charakterze ogól-
noosiedlowym, jak również możliwość utrzymania stawek opłat na rela-
tywnie niskim poziomie. Dla realizacji statutowych celów spółdzielni na 
najbliższy rok i kolejne lata Zarząd określił następujące zadania:

Dalsze pobudzanie aktywności mieszkańców poprzez coraz szersze 1. 
włączanie ich w podejmowanie decyzji dotyczących ich nieruchomo-
ści i całej Spółdzielni, miedzy innymi przez tworzenie Samorządów 
Domowych Mieszkańców, utworzenie stałego forum dyskusyjnego  
w formie comiesięcznych spotkań w D.K. „Modraczek” oraz przez 
stronę internetową. Wzmożenie komunikacji  elektronicznej i dostępu 
do danych przez Internet.
Realizacja programu rewitalizacji Osiedla Wyżyny oraz Osiedla  2. 
Leśnego z udziałem dotacji unijnych w zakresie obszarów ujętych  
w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla miasta Bydgoszczy. 
Zwiększenie bezpieczeństwa zamieszkania w budynkach Spółdzielni 3. 
poprzez angażowanie się w przedsięwzięcia budujące odpowiedzial-
ność (udział w programie pilotażowym „Jestem odpowiedzialny i czu-
ję się bezpiecznie”), monitoring, wymianę urządzeń placów zabaw na 
nowocześniejsze, bardziej przyjazne i bezpieczne.
Dalsza indywidualizacja ewidencji i rozliczania kosztów z zalicz-4. 
kowymi opłatamii dostosowywanie przepisów wewnętrznych do 
zmian prawa (prawo energetyczne, ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu  
w wodę, ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych itp.)

Ciągłe podnoszenie atrakcyjności i standardu lokali użytkowych  5. 
Spółdzielni dla zagwarantowania uzyskiwania możliwie najwyższych 
czynszów.
Kontynuacja wymiany podzielników wyparkowych na elektroniczne, 6. 
wdrażanie systemu zdalnego (radiowego) odczytu wskazań podzielni-
ków i wodomierzy oraz rozszerzanie dostępu do informacji o bieżą-
cym zużyciu ciepła i wody poprzez kanał internetowy. 
Integrowanie lokalnej społeczności poprzez zwiększenie możliwości 7. 
mieszkańcom uczestniczenia w imprezach kulturalnych i masowych, roz-
szerzenie zakresu edukacji artystycznej dla wszystkich grup wiekowych.
Dalsze pozyskiwanie wspólnot mieszkaniowych w celu zarządzania 8. 
ich budynkami, żeby zwiększyć wydajność pracowników, a tym sa-
mym obniżyć koszty jednostkowe.
Konsultacje członkowskie co do sposobu zagospodarowania gruntów 9. 
niezabudowanych lub zabudowanych mało intensywnie
Budownictwo komercyjne i mieszkaniowe. Studium opłacalności za-10. 
inwestowania w garaż wielopoziomowy z zapleczem handlowo-usłu-
gowym oraz centrum rozrywki. 
Rozwijanie dalszej działalności reklamowej (słupy ogłoszeniowe, re-11. 
klama świetlna).

Intensyfikacja pozyskiwania dodatkowych źródeł przychodu, w tym 
szeroko rozumiana działalność inwestycyjna, przynosi wymierne korzyści 
członkom mając bezpośredni wpływ na wysokość opłat. W celu zwięk-
szenia szansy na pozyskanie unijnych funduszy spółdzielnia postawiła na 
rozwój sfery społecznej funkcjonowania osiedli. Dofinansowanie projek-
tów z zakresu infrastruktury mieszkaniowej obejmuje renowację części 
wspólnych budynków mieszkalnych, takich jak elewacje, korytarze, win-
dy, instalacje, ale także (a z punktu widzenia rewitalizacji przede wszyst-
kim) nowe parkingi i place zabaw.

Stawiamy również na przejrzystość naszych działań i rozliczeń  
z mieszkańcami. Tylko bowiem dobra komunikacja między nami pozwoli 
ukształtować właściwe relacje dla myślenia o wspólnym rozwoju, a dobra 
i stabilna kondycja spółdzielni będzie jego solidną podstawą.

Zdzisława Knapińska
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PODSUMOWANIE 
SPOTKAŃ MIESZKAŃCÓW

W marcu w Domu Kultury „Modraczek” odbyło się 9 spotkań 
mieszkańców z Zarządem naszej spółdzielni. Na każdym z nich 

był obecny przedstawiciel Rady Nadzorczej. Celem spotkań było po-
znanie oczekiwań mieszkańców poszczególnych osiedli, a także po-
lepszenie komunikacji między Zarządem a członkami spółdzielni.  
W swoim charakterze, spotkania nawiązywały do zebrań grup członkow-
skich, które ustawowo zostały zastąpione przez Walne Zgromadzenie. 
Mieszkańcy mogli dowiedzieć się o działalności samorządowej spółdziel-
ni, w tym o specyfice Walnego Zgromadzenia, przygotowaniach do wy-
borów członków rad osiedli czy o samorządach domowych mieszkańców. 
Członkowie Zarządu każdorazowo podkreślali, że podmiotem działalno-
ści spółdzielni jest konkretna nieruchomość i przedstawiali, w zależności 
od zainteresowania zebranych, ogólnie lub szczegółowo stan funduszu 
remontowego i zadłużenia poszczególnych budynków. Omawiane były 
również kwestie niezbędnych przeglądów i remontów. Zebranym zostały 
przedstawione wyniki finansowe działalności SMB w 2010 r., plany na 
bieżący rok, a także wstępne założenia na najbliższe 5 lat. Mieszkańcy za-
interesowani byli sprawą rewitalizacji, dzięki której spora część zasobów 
spółdzielni otrzyma dofinansowanie ze środków unijnych na cele moder-
nizacyjne i estetyczne. 

Burzliwe dyskusje dotyczyły spraw związanych z poszczególnymi nie-
ruchomościami (remonty, sprzątanie itp.) oraz planami inwestycyjnymi na 
należących do spółdzielni (czyli do wszystkich członków) terenach słabo 
zagospodarowanych. Zwrócono uwagę na problem, że tak ogromny ma-
jątek zamiast zarabiać, chociażby na dopłaty do czynszu, dzisiaj generuje 
jedynie koszty, jakie wiążą się z utrzymaniem powyższych terenów.

W trakcie spotkań wypracowaliśmy zasadę, że ewentualne plany inwe-
stycyjne będą poprzedzone konkretnymi koncepcjami zagospodarowania 
danego terenu stworzonymi przez spółdzielnię, które następnie zostaną 
przedstawione członkom przed podjęciem ostatecznej decyzji przez orga-
ny spółdzielni. Obecnym na spotkaniach podobały się zamierzenia rozwo-
jowe, a zwłaszcza idea budowy parkingu wielopoziomowego. 

Również wyrażali Państwo swoje poparcie dla powstawania kolej-
nych samorządów domowych mieszkańców. Z dużym zainteresowaniem 
obecnych na spotkaniach spotkał się pomysł stworzenia zespołu do opra-
cowania nowego brzmienia Statutu, który zostałby uchwalony w trakcie  

Walnego Zgromadzenia w 2012 roku. Zwłaszcza, że uchwalanie w tym 
roku poprawek, nie zmieniłoby zasad przeprowadzania wyborów do rad 
osiedli w trakcie najbliższego Walnego Zgromadzenia. O tej kwestii sze-
rzej piszemy w następnym artykule.

Wobec licznych postulatów padających na spotkaniach Zarząd posta-
nowił wystąpić do właściwych organów miejskich z wnioskami o: budo-
wanie placów rekreacyjno-wypoczynkowych na terenach komunalnych 
tak, aby dostępne były dla wszystkich (Spółdzielnia jest gotowa współfi-
nansować te inwestycje), o zainstalowanie świateł przy skrzyżowaniu ulic 
Wojska Polskiego i Magnuszewskiej, gdzie dochodzi do wielu wypadków, 
przeanalizowanie organizacji ruchu na uliczkach osiedlowych, zwiększe-
nie liczby stanowisk postojowych, a także o remont nawierzchni ulicy 
Glinki.

W  tym roku Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej  
„BUDOWLANI”, odbędzie się w pięciu częściach, w następują-

cych dniach:

część – 5 maja (czwartek)1. 
część – 6 maja (piątek)2. 
część – 9 maja (poniedziałek)3. 
część – 10 maja (wtorek)4. 
część – 11 maja (środa)5. 

Wobec zeszłorocznych doświadczeń z halą „Chemika” oraz  
w związku z wieloma głosami naszych mieszkańców, Zarząd postanowił 
zrezygnować z wynajmu większej sali i zorganizować obrady wszystkich 
części w DK „MODRACZEK” przy ul. Ogrody 15. Wydaje się, że nawet, 
jeżeli frekwencja wzrośnie o 100% względem roku ubiegłego, to i tak po-
jemność sal naszego Domu Kultury będzie wystarczająca.

W trakcie spotkań mieszkańców w marcu br. padały propozycje, aby 
zorganizować nie pięć, a jedynie trzy części Walnego Zgromadzenia. Roz-
ważano tę kwestię. Jednak po przeanalizowaniu potencjalnych możliwości 

WALNE ZGROMADZENIE 2011
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WALNE ZGROMADZENIE 2011

uznano, że istnieje ryzyko, że na częściach Walnego dotyczących osiedli 
„Na Skarpie” i „Na Wyżynach” wszyscy mogliby się nie pomieścić. Tym 
bardziej, że spodziewamy się wysokiej frekwencji ze względu na fakt, że 
w tym roku odbędą się wybory do rad osiedli. Niewykluczone jednak, że 
podział WZ na trzy części dojdzie do skutku w następnych latach.

W porządku obrad Walnego Zgromadzenia nie przewidzieliśmy  
w tym roku zmian do Statutu. Powody są dwa. Pierwszy to trwające pra-
ce komisji sejmowych nad nowelizacjami ustawy prawo spółdzielcze  
i ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Zatem rozsądniej wydaje się 
poczekać z wprowadzaniem zmian do Statutu do wejścia w życie przed-
miotowych ustaw. Drugi powód to wybory do rad osiedli. Pamiętamy ile 
emocji wzbudziły zeszłoroczne wybory do Rady Nadzorczej, które miały 
duży wpływ na mniejsze zainteresowanie zmianami do Statutu. Dlatego 
również postanowiliśmy zorganizować zespół, który opracuje zmiany do 
Statutu na przyszły rok, bazując na poprawkach wniesionych przez miesz-
kańców, organy spółdzielni oraz na przepisach nowych ustaw. 

Informacje na temat wyborów
 do rad osiedli

Kandydaci na członków rad osiedli winni dostarczyć zgłoszenia do se-
kretariatu spółdzielni w terminie do 15 dni przed terminem posiedze-

nia 1. części Walnego Zgromadzenia. Zgłoszenie winno zawierać:

imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL kandy-1) 
data, 
listę co najmniej 10 członków spółdzielni popierających 2) 
kandydata, zawierającą imiona i nazwiska, adresy zamiesz-
kania, numery PESEL i podpisy tych osób,
pisemną zgodę na kandydowanie,3) 
oświadczenie odnośnie przynależności do spółdzielni, 4) 
posiadania biernego prawa wyborczego, liczby kadencji  
w radzie osiedla, niezatrudnienia w spółdzielni oraz nie-
prowadzenia interesów konkurencyjnych wobec spółdziel-
ni, w tym także zasiadania w organach podmiotów gospo-
darczych współpracujących ze spółdzielnią.

Kandydat na członka rady osiedla pomimo posiadania kilku praw do 
lokali na terenie działania różnych rad osiedli może kandydować tylko do 
jednej rady.

W oparciu o §70 ust. 2 Statutu Spółdzielni ustalono następującą liczbę 
mandatów w radach osiedli w kadencji 2011-2014:

Rada Osiedla „CENTRUM”   – 4 mandaty;•	
Rada Osiedla „NA SKARPIE”  – 7 mandatów;•	
Rada Osiedla „NA WYŻYNACH”  – 6 mandatów;•	

Informacje na temat dokumentacji

Każdy członek spółdzielni ma prawo zapoznać się z następującą do-
kumentacją, która musi być udostępniona najpóźniej na 21 dni przed 1. 
częścią Walnego Zgromadzenia:

Sprawozdaniem Zarządu;•	
Sprawozdaniem Rady Nadzorczej;•	
Sprawozdaniem finansowym wraz z raportem i opinią bie-•	
głego rewidenta;
Protokołami z Walnego Zgromadzenia odbytego w 2010 r.•	

Natomiast z projektami uchwał, w tym także uchwał przygotowanych 
w wyniku żądań członków oraz z listą kandydatów na członków rad osie-
dli będzie się można zapoznać na 14 dni przed 1. częścią Walnego Zgro-
madzenia.

Wyżej wymienione materiały będą wyłożone w siedzibie spółdzielni 
przy ul. Boya-Żeleńskiego 1 w pokoju nr 110 oraz w biurach administracji 
osiedli. Niektóre materiały (Statut Spółdzielni, protokoły z Walnego Zgro-
madzenia w 2010 r.) są dostępne również na stronie internetowej spół-
dzielni www.smbudowlani.pl

Rafał Jaroch



10 CZASOPISMO SPÓŁDZIELNI  MIESZKANIOWEJ  BUDOWLANI

1958-2011
11

GIEŁDA LOKALI Co zrobić z terenami 
słabo zagospodarowanymi?

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom dla osób chcących 
sprzedać, zamienić lub wynająć swoje mieszkanie udostępniamy 

miejsce, gdzie można bezpłatnie zamieścić swoje ogłoszenie. Na naszej 
stronie internetowej www.smbudowlani.pl znajdziecie Państwo zakładkę 
– oferty lokali w której to możecie zapoznać się z treścią zamieszczanych 
tam ofert. W zakładce znajdziecie Państwo trzy działy:

sprzedaż1. 
zamiana2. 
wynajem3. 

Ogłoszenie należy przesyłać na adres
ofertylokali@smbudowlani.pl 

podając np.:

Sprzedam, M2 30m2, 1 pokój, kuchnia, łazienka, II piętro 
tel.  52 1232343
Długość ogłoszenia jest dowolna. 
Nie odpowiadamy za treść i aktualność ofert. 

Jednym z głównych tematów poruszanych w trakcie marcowych spotkań 
mieszkańców z Zarządem spółdzielni, była sprawa inwestycji przy ul. 

Ogrody 14. Pomysł wybudowania tam nowej nieruchomości mieszkalno-
usługowej stał się przyczyną protestu i niechęci części mieszkańców. Jako 
spółdzielnia (a więc ogół wszystkich członków) posiadamy kilka podob-
nych, słabo zagospodarowanych działek. Na ich roczne utrzymanie (po-
datki itp.) wydajemy ok. 600 tys. zł. Jest to ogromna suma, której można 
by uniknąć, gdybyśmy tereny te lepiej zagospodarowali. Zwłaszcza, że ich 
rynkową wartość szacuje się na ok. 20 mln. zł.

Szanujemy argumenty mieszkańców, którzy nie chcą, aby w ich są-
siedztwie powstał kolejny budynek. Pamiętać jednak należy, że niezago-
spodarowany teren, np. ten przy Ogrody 14, należy do wszystkich człon-
ków spółdzielni, a więc np. mieszkaniec osiedla „Centrum” ma do niego 
takie samo prawo jak osoba z osiedla „Na Skarpie”. Decyzja o sposobie 
wykorzystania terenu nie może zatem należeć tylko do członków zamiesz-
kujących pobliskie nieruchomości.

Jakiekolwiek inwestycje, jeśli w ogóle zostaną rozpoczęte, zgodnie  
z ustaleniami na marcowych spotkaniach, poprzedzone zostaną przedsta-
wieniem mieszkańcom koncepcji zagospodarowania terenu. Żadna zna-
cząca inwestycja nie będzie przeprowadzona bez wiedzy członków spół-
dzielni.

Rafał Jaroch

O WŁASNOśCI 

Z każdym rokiem w naszej spółdzielni wzrasta liczba lokali, dla których zo-
stała ustanowiona odrębna własność. Już ok. 39% zasobów lokalowych za-

rządzanych przez spółdzielnię posiada prawo własności. Świadczy to o coraz 
większej potrzebie doprowadzenia do czytelnych i jednoznacznych relacji wła-
snościowych. 

Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, która weszła w życie na początku 
2001 r. dała możliwość przekształcania spółdzielczych praw do lokali w odrębną 
własność, która jest ściśle związana z udziałem we własności części wspólnej 
nieruchomości. Są to nie tylko części wspólne znajdujące się w budynku np. klat-
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O WŁASNOśCI SPRAWA SąDOWA

ki schodowe, dach czy dźwigi, są to również urządzenia poza nim np. śmietnik, 
czy chodnik, a także przynależny grunt. 

W roku 2001 nieliczne nasze budynki położone były na wydzielonym tylko 
dla nich terenie. Dla uporządkowania tego stanu przystąpiliśmy do podziałów 
geodezyjnych nieruchomości gruntowych w celu określenia ich przynależności 
do budynków. O prowadzonych pracach informowaliśmy Państwa, kiedy zwró-
ciliśmy się z prośbą o wnoszenie uwag do przedstawianych propozycji. Pomimo 
licznych ograniczeń prawno-urbanistycznych przy podziałach wespół z geode-
tami staraliśmy się zapewnić jak najlepsze warunki dla każdej nieruchomości. 
Efektem tych działań było utworzenie samodzielnych nieruchomości, posiadają-
cych odrębne księgi wieczyste. W tej chwili każda nieruchomość liczy od kilku 
do kilkudziesięciu współwłaścicieli. Dotyczy to nie tylko budynków mieszkal-
nych, ale również użytkowych i garaży.

Mimo, że czasami jest to trudne, wszyscy uczymy się na czym polega za-
mieszkiwanie i współdecydowanie w nieruchomości z wyodrębnioną własno-
ścią lokali. Musimy pamiętać, że część wspólna nieruchomości przysługująca 
właścicielowi lokalu jest określona ułamkiem, natomiast nie można jej wskazać 
(np. która część gruntu czy klatki schodowej należy do konkretnego właściciela).  
Z takiej wspólnej własności korzystają wszyscy posiadacze lokali w nieruchomo-
ści na równych prawach. 

Jak wspominaliśmy do każdego budynku przynależny jest teren i wszystkie urzą-
dzenia jakie się na nim znajdują, zatem korzystanie z niego przez inne osoby nie zwią-
zane z nieruchomością może być wolą współwłaścicieli ograniczone, chociaż jak wy-
kazało nasze doświadczenie mieszkańcy niektórych sąsiednich nieruchomości podjęli 
wspólne inicjatywy dla poprawienia zagospodarowania terenu np. wspólny parking, 
czy ogrodzenie terenu. Własność jest określona ścisłymi granicami, a przekraczanie 
ich może prowadzić do konfliktu, bo przecież nikt nie jest zadowolony z naruszania 
jego prywatnego terenu. W tym miejscu zwracamy uwagę, że posiadanie własności  
w nieruchomości wielolokalowej jest związane z koniecznością znajdowania wspól-
nych najbardziej korzystnych rozwiązań dla wszystkich.

Tak więc własność to nie tylko stan posiadania, to również odpowiedzialność, 
umiejętność porozumiewania się, poszanowanie cudzej własności…

Własność to nie wyłącznie prawa, ale także obowiązki właścicieli.
Elżbieta Rogalla

30 lipca 2010 r. kilku członków naszej spółdzielni wniosło pozew do sądu 
o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia w sprawie wyniku wyborów 
do Rady Nadzorczej. Sprawa sądowa trwa do chwili obecnej. 

Powodowie, niezadowoleni z wyników wyborów, zarzucają niedocią-
gnięcia organizacyjne, które miałyby wpłynąć na wyniki wyborów. 

Przypomnieć należy, że nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszka-
niowych obowiązująca od 31 lipca 2007 r. wprowadziła nowy ustrój naj-
wyższego organu spółdzielni, jakim jest walne zgromadzenie.

Zasadnicze zmiany dotyczące struktury organizacyjnej i trybu obrado-
wania walnego zgromadzenia dotyczą również sposobu zgłaszania i wy-
boru członków rady nadzorczej.

Wg nowej ustawy kandydatów nie wybierają członkowie walnego 
zgromadzenia, lecz zgłaszają się oni samodzielnie na 15 dni przed walnym 
zgromadzeniem, mając poparcie co najmniej 10 członków Spółdzielni. 
Tak więc swoista „kampania wyborcza” trwa 14 dni. Dlatego też każdo-
razowo, na początku wszystkich posiedzeń ustalano zasady obradowania,  
w tym także sposób prezentacji kandydatów. Na każdej części większością 
głosów uchwalono, że prezentacji kandydatów dokona przewodniczący 
danej części bazując na krótkiej informacji przygotowanej na podstawie 
dokumentów, jakie kandydaci złożyli w stosownym czasie w spółdzielni. 
Główną kwestią sporną jest czy dopuszczono do zadawania pytań kandy-
datom i forma ich prezentacji. 

Strony wniosły o przesłuchanie świadków. Zarówno powodowie jak  
i reprezentująca spółdzielnię kancelaria prawna są przekonani, co do wła-
snych racji. Mamy nadzieję, że sąd wkrótce rozstrzygnie sprawę. Obawia-
my się jednak, że wyrok nie będzie ostateczny, gdyż już dzisiaj, niezależnie 
której stronie sąd przyzna rację, obydwie zapowiadają złożenie apelacji do 
wyższej instancji. Będziemy Państwa informować o przebiegu sprawy.

        
Rafał Jaroch
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Odpowiedź na interwencję Członka 

Wielu z Państwa posiadających przed 23 kwietnia 2001 roku lokatorskie 
prawo do zajmowanego lokalu przekształciło je w spółdzielcze własnościowe. 
Przekształcenie prawa wiązało się z wniesieniem stosunkowo dużego (znacznie 
przekraczającego wartość 4%) uzupełniającego wkładu budowlanego. Na tych 
niekorzystnych zasadach 9834 mieszkań zostało przekształconych na wniosek 
naszych członków. Na mocy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 
15 grudnia 2000 r. od 24 kwietnia 2001 r. przekształcenie prawa dokonywało się 
po wpłacie 4% wartości mieszkania. Spółdzielnia miała obowiązek wymienione 
wpłaty zarachować na fundusz remontowy spółdzielni. Z tej formy przekształce-
nia mieszkania skorzystało 725 członków. Jednocześnie spółdzielnia realizowała 
w tym samym czasie program termomodernizacji i środki te zgodnie z przezna-
czeniem zostały wykorzystane na w/w prace. Ustawa o spółdzielniach mieszka-
niowych obowiązująca od 31 lipca 2007 r. wprowadziła nowe zasady przekształ-
cenia mieszkań jeszcze bardziej korzystne (w naszej spółdzielni można było 
przekształcić mieszkanie za kilkanaście zł) oraz możliwość, za zgodą Walnego 
Zgromadzenia, zarachowania wpłaconych kwot na rzecz funduszu remontowego 
osób, które przekształcały prawo w latach 2001 do 2007. 

Jeden z naszych członków domaga się zwrotu całości wpłaconej przez niego 
kwoty na przekształcenie mieszkania. 

Zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych nie możemy jej zwrócić 
tylko wpisać na fundusz remontowy, a aby móc zarachować dodatkowe kwoty  
(w skali Spółdzielni wynosi to przeszło 3 mln zł) należy mieć na to fundusze, 
które jak wcześniej informowaliśmy zostały wykorzystane na remonty i moder-
nizację budynków.

Reasumując: skutkiem podjęcia decyzji o zwrocie wpłaconych kwot na prze-
kształcenie mieszkania byłoby zwiększenie opłat na fundusz remontowy dla 
pozostałych posiadaczy praw do lokali mieszkalnych w poszczególnych nie-
ruchomościach, bo przecież za te pieniądze realizowane były w tamtym czasie 
ocieplenia budynków oraz inne prace remontowe. Te pieniądze zostały, mówiąc 
najprościej, wydane! Oznacza to, że teraz za tych, którzy przekształcali swoje 
mieszkania w owym czasie zapłaciliby pozostali!

          
Barbara Budziak

WYNIKI DZIAŁALNOśCI SPÓŁDZIELNI 
W 2010 ROKU

1. REALIZACJA BUDŻETU

Miło nam zakomunikować, że zamknęliśmy księgowo rok 2010 zgod-
nie z planem. 

Wartość przychodów ogółem spółdzielni, w tym na pokrycie dostaw do 
mieszkań energii oraz usług komunalnych, wyniosła 63 304 625 zł.

Przychody uzyskane bez dostaw energii i usług komunalnych ogółem 
wyniosły 26 620 391 zł, stanowiąc 99,9 % planu oraz 96,8 % przychodów 
zarejestrowanych w 2009 roku.

Stopień zrealizowania planowanych przychodów w 2010 r. spełnia war-
tość oczekiwaną Systemu Zarządzania Jakością dla spółdzielni (> 98 %).

Jak kształtowała się struktura przychodów ogółem spółdzielni w 2010 
roku przedstawia poniższy wykres.
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Koszty ogółem spółdzielni za 2010 r. wyniosły 59 721 306 zł.
Koszty bez dostaw energii i usług komunalnych oraz wydatki poniesione 
przez spółdzielnię wyniosły 24 152 229 zł, stanowiąc 90,8 % planu oraz 113 % 
kosztów roku 2009. W ramach tych kosztów największą pozycję stanowią 
koszty utrzymania nieruchomości tj., 86,5 %. Koszty te za 2010 rok wy-
niosły 96,4 % planowanych w budżecie.
Udział poniesionych kosztów i wydatków w działalności operacyjnej, fi-
nansowej i inwestycyjnej w stosunku do planu, w 2010 r. spełnia wartości 
oczekiwane Systemu Zarządzania Jakością dla Spółdzielni ( tj. >70 % i < 
105 %). 

Poniżej wykres przedstawia jak kształtuje się struktura kosztów ogółem.

Koszty utrzymania nieruchomości w spółdzielni rozliczane są indywi-
dualnie na poszczególne nieruchomości.

W ramach remontów budynków mieszkalnych wykonanych w 2010 
roku należy wymienić między innymi:

wymianę podzielników ciepła i wodomierzy na elektro-- 
niczne w kwocie 735 tys. zł,
legalizację wodomierzy w kwocie 109 tys. zł,- 
modernizację instalacji centralnego ogrzewania w kwocie - 
80 tys. zł.
wymianę dociepleń w kwocie 700 tys. zł,- 
remonty dźwigów w kwocie 230 tys. zł- 

W 2010 roku podobnie jak w latach ubiegłych, wykonywane były rów-
nież niezbędne prace wymagane prawem budowlanym lub zapobiegające 
pogorszeniu stanu technicznego budynku. Koszt tych prac stanowi przeszło 
50 % kosztów wszystkich remontów. 
 
 
2. WYNIKI FINANSOWE ZA 2010 ROK

W 2010 roku spółdzielnia uzyskała następujące wyniki finansowe:
z tytułu eksploatacji i utrzymania nieruchomości w części doty-1. 
czącej spółdzielczych lokatorskich i własnościowych lokali oraz 
lokali wyodrębnionych      
                               - 2 314 390 zł,

na dodatkowej działalności Spółdzielni nieobciążającej mieszkań-2. 
ców            

                              + 5 066 472 zł, 
z tego:

na podatek dochodowy    	
718 021 zł

WYNIKI DZIAŁALNOśCI SPÓŁDZIELNI 
W 2010 ROKU
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na działalność korporacyjną, kulturalno-oświato-	
wą, pokrycie kosztów wyodrębniania lokali i prze-
noszenia na rzecz posiadaczy spółdzielczych praw 
do lokali 

  1 814 860 zł
na utrzymanie terenów niezabudowanych na  	
spółdzielczych osiedlach    
586 942 zł
zysk netto (planuje się przeznaczyć na dopłatę 	
dla członków na pokrycie poniesionych w 2010 
roku kosztów budynków. (około 0,30 zł/m-c/m2 
mieszkania    

      1 946 649 zł
na usługach komunalnych do rozliczenia                                             3. 
                      + 3 233 039 zł
na działalności remontowej zasobów mieszkaniowych                                4. 
                      + 4 063 378 zł.

Wyniki osiągnięte przez spółdzielnię są według zasad określonych w sta-
tucie i odpowiednich regulaminach rozliczane w sposób bezpośredni lub 
pośredni z członkami spółdzielni.
Wyniki z działalności rozliczanych pośrednio z członkami mają wpływ na 
wysokość opłat w następnych okresach rozliczeniowych dostosowanych 
do programów działania.

Lucyna Żebrowska

Nadal nasi mieszkańcy pytają o podzielniki elektroniczne. Na koniec 
2010 roku w około 50 budynkach można było odczytywać mierniki bez 
wchodzenia do mieszkań.

W tabeli poniżej, podajemy wstępny harmonogram prac na II kwar-
tał. Dokładny termin wykonywania prac podawany jest w komunikacie 
umieszczanym w klatkach schodowych i na stronie  www.smbudowlani.pl 
w zakładce „wymiana podzielników”.

L.p. Adres nieruchomości Montaż 
podzielników

montaż 
wodomierzy

1 Białogardzka 4 kwiecień kwiecień
2 Białogardzka 15 kwiecień kwiecień
3 Białogardzka 17 kwiecień maj
4 Białogardzka 21 maj maj
5 Zajęcza 16 kwiecień kwiecień
6 Wiosny Ludów 1 maj czerwiec
7 Wiosny Ludów 2 maj maj
8 Wiosny Ludów 3 maj czerwiec
9 Wiosny Ludów 4 kwiecień kwiecień
10 Wiosny Ludów 5 czerwiec czerwiec
11 Wiosny Ludów 6 maj maj
12 Wiosny Ludów 7 czerwiec czerwiec
13 Wiosny Ludów 8 maj czerwiec
14 Glinki 116 kwiecień kwiecień
15 Moczyńskiego 1 maj maj
16 Moczyńskiego 3 maj maj
17 Moczyńskiego 5 maj maj

18 Nałkowskiej 6/ Siedleckiego 
25 czerwiec czerwiec

W przypadku potrzeby uzyskania szczegółowych informacji prosimy kontak-
tować się z: Działem Gospodarki Energetycznej Spółdzielni tel. 52 323 44 65. 

Andrzej Dąbrowski

WYNIKI DZIAŁALNOśCI SPÓŁDZIELNI 
W 2010 ROKU

Co z podzielnikami elektronicznymi?
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ODPOWIADAMY NA PYTANIA

Kto może zmienić normy na wodę?

Właściciel mieszkania, współmałżonek lub pełnomocnik może zmienić 
ilość zadeklarowanej wody ciepłej i zimnej. W tym celu należy uzupełnić 
odpowiednie oświadczenie, które jest dostępne na naszej stronie interneto-
wej www.smbudowlani.pl w „dokumentach do pobrania”.

Zauważyłam przeciek pod oknem, co powinnam zrobić?

W okresie 24 miesięcy od chwili zakończenia prac ociepleniowych obo-
wiązek dokonania uszczelnień i napraw w ramach udzielonej gwarancji 
należy do wykonawcy robót zatrudnionego przez spółdzielnię. W takiej sy-
tuacji wystarcza zgłoszenie zdarzenia we właściwej administracji osiedla. 
Jednakże, z uwagi na różnorodny, często niezgodny ze sztuką budowlaną 
sposób osadzania nowych okien przez firmy zatrudnione przez Państwa, 
nie zawsze zachodzi możliwość zainstalowania zewnętrznych parapetów 
w tzw. rowkach montażowych pod oknami. W takim przypadku po okresie 
gwarancji obowiązkiem właściciela mieszkania jest utrzymanie szczelne-
go połączenia elementów stolarki z parapetami.

Jak wyeliminować nawiew powietrza z kratek wentylacyjnych?

Nawiew powietrza z kratek wentylacyjnych, to najczęściej objaw zbyt du-
żej szczelności okien. Najlepszym rozwiązaniem tej sytuacji będzie za-
montowanie w oknach nawiewników doprowadzających do mieszkania 
powietrze niezbędne do wytworzenia właściwego ciągu wentylacyjnego. 
Podobny efekt można uzyskać przez odpowiednie wycięcie uszczelek  
w górnej części ramy okna (zalecane rozwiązanie) lub stałe ustawienie 
klamek w pozycji rozszczelnienia okna.
W przypadku nowych szczelnych okien nie wystarczy ich okresowe 
otwieranie. 
Wyciąg zużytego i nawiew świeżego powietrza musi odbywać się w spo-

sób ciągły, zapewniając prawidłowe usuwanie szkodliwych związków 
chemicznych (tlenku i dwutlenku węgla), co ma szczególne znaczenie 
przy korzystaniu z urządzeń gazowych.

Czy przy rocznym przeglądzie instalacji gazowej spółdzielnia doko-
nuje konserwacji i przeglądów urządzeń gazowych?

Do obowiązków spółdzielni należą roczne przeglądy instalacji gazowej. 
Natomiast do obowiązków lokatora należy wykonywanie przeglądów  
i konserwacji urządzeń gazowych w zajmowanym lokalu. Ponadto warto 
w tym miejscu zaznaczyć, że przy przeglądzie piecyka gazowego należy 
również zwrócić uwagę na prawidłowość podłączenia rury spalinowej do 
przewodu kominowego i okresowe jej czyszczenie. Jest to bardzo istotne 
ze względu na bezpieczeństwo użytkowników urządzeń gazowych, gdyż 
nie czyszczenie rury odprowadzającej spaliny może spowodować zapłon 
zalegającej w niej sadzy, co w skrajnych wypadkach może doprowadzić 
do wybuchu. 

Kto ma wywieźć gruz po remoncie mieszkania?

Gruz powstały na skutek remontu mieszkania należy bezzwłocznie wy-
wieźć we własnym zakresie. Można skorzystać z usług firm zajmujących 
się gospodarowaniem odpadami np. REMONDIS tel. 52 342 62 58 lub 
CORIMP tel. 52 320 81 85
Ponadto przypominamy, że zabrania się wysypywania gruzu z prowadzo-
nych prac remontowych w mieszkaniu do zsypów, kubłów i pojemników 
na śmieci.

Czy to prawda, że nie można palić papierosów na klatce schodowej?

Kwestia palenia papierosów na klatce schodowej to często powtarzający 
się problem. Na wstępie należy zauważyć, że to przede wszystkim kwestia 
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ODPOWIADAMY NA PYTANIA Zaproszenie do Domu Kultury 
„Modraczek”

kultury osobistej osoby palącej, która powinna zrozumieć, że inni miesz-
kańcy korzystający z klatki schodowej nie chcą wdychać dymu papiero-
sowego. 
Zgodnie z Regulaminem ładu i porządku domowego w nieruchomościach 
Spółdzielni Mieszkaniowej „BUDOWLANI” w Bydgoszczy Mieszkań-
com i wszystkim użytkownikom lokali zabrania się spożywania alkoholu 
i palenia tytoniu na klatkach schodowych, w piwnicach, kabinach wind  
i innych pomieszczeniach ogólnego użytku.

Wyodrębniłam lokal mieszkalny, jaki dokument stanowi o tym, że to 
ja jestem jego właścicielem?

Po wyodrębnieniu lokalu mieszkalnego, czyli przekształceniu go w odręb-
ną własność (po podpisaniu aktu notarialnego) następuje założenie Księgi 
Wieczystej dla tego lokalu i to jest dokument potwierdzający, komu przy-
sługuje prawo odrębnej własności.

Dlaczego przy rozliczeniu kosztów potrącono mi 50,00 zł za indy-
widualny odczyt? Dawniej tego nie było.

Na każdy budynek są przewidziane dwa terminy odczytów podzielników 
ciepła. Informacja o pierwszym terminie jest wywieszana na klatce scho-
dowej na tablicy ogłoszeń lub drzwiach oraz umieszczana jest na stro-
nie internetowej spółdzielni. Informacja o drugim terminie odczytów jest 
wrzucana do Pani skrzynki pocztowej. 
Odczyt po drugim terminie jest odpłatny. 

Barbara Budziak

12 maja o godz. 18.00 
zapraszamy do Kawiarni Literackiej na spotkanie 

z Krzysztofem Bieńkowskim – poetą , prezesem Stowarzyszenia Autorów 
Polskich Oddział w Płocku, redaktorem naczelnym kwartalnika 
artystyczno-naukowego - „ZNAJ”, w czasie spotkania zaśpiewa 

Katarzyna Recka

15 maja od godz. 11.00 do 16.00 
zapraszamy na Piknik Rodzinny pod hasłem „Oddaję – Ratuję”

19 maja  o godz. 17.00 
 koncert piosenek Agnieszki Osieckiej w wykonaniu studentów 

Instytutu Edukacji Muzycznej UKW 

24 maja godz.17.00 
„Muzyczna laurka dla Mamy” koncert z okazji Dnia Matki w wykonaniu 

uczestników zajęć w pracowni muzycznej.

05 czerwca od godz. 15.00 do 21.00 
zapraszamy na festyn rodzinny pn.: „XIII Wiosna na Wyżynach” . 

W programie min.: występy szkolnych zespołów artystycznych, 
gala musicalowa, spektakl interaktywny dla dzieci w wykonaniu Grupy T 

oraz występ zespołu ABBA IMITATION.

09 czerwca o godz. 18.00 
W Kawiarni Literackiej w ramach promocji młodych swoją twórczość

 zaprezentuje młodzież - mieszkanki Wyżyn, laureatki ogólnopolskich konkursów 
literackich, po prasowych debiutach literackich: MARTA RZEPNIKOWSKA 

i NATALIA JENDRZEJEWSKA. Spotkanie uświetni występ 
SŁAWOMIRA CIECIERSKIEGO, który zagra na gitarze klasycznej.

14 czerwca o godz. 17.00 
uroczyste zakończenie roku 

kulturalno – oświatowego w DK „Modraczek”

16 czerwca o godz. 17.00 
koncert w wykonaniu studentów

 Instytutu Edukacji Muzycznej UKW



REKLAMA PŁATNA
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GIMNAZJUM NR 16 GIMNAZJUM NR 16

Zaczynamy zapisy!!!

Podanie składa rodzic osobiście w sekretariacie gimnazjum w dniach:   
31. 03. 2011 r.  w godzinach 16.30–18.30  
01. 04. 2011r. w godzinach 7.30–18.00 

oraz do 31. 05. 2011 r. w godz. 10.00–15.30. 
Przy zapisie ucznia spoza rejonu szkoły rodzic  zobowiązany 

jest do okazania: aktu urodzenia dziecka lub innego dokumentu 
potwierdzającego dane o dziecku oraz dokumentu potwierdzającego 

aktualny meldunek ucznia.  
Do 28.06.2011 r. należy dostarczyć: 

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenia z OKE,                                             
oraz 2 opisane zdjęcia legitymacyjne. 

Jesteśmy tuż obok i dla Ciebie!

ul. Bohaterów Kragujewca 10, 85-863 Bydgoszcz
tel. (52) 361 25 02, fax (52) 361 25 02

www.gimnazjum16.pl
gimnazjum.16@wp.pl

Realizujemy:
projekt unijny w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, języków obcych •	
oraz doradztwa zawodowego  
i przedsiębiorczości Gimnazjum  
z Przyszłością
różnorodne programy innowacyjne•	  oraz granty oświatowe przyznawane przez 
prezydenta miasta w drodze konkursu

Oferujemy:
naukę 3 języków obcych (języka angielskiego, niemieckiego oraz rosyjskiego)•	
naukę etyki •	
szereg zajęć dodatkowych (przedmiotowych, artystycznych, sportowych)•	
rajdy piesze•	
Tydzień Kolorów•	
wycieczki szkolne•	

Posiadamy:
dobrze wyposażoną pracownię multimedialną  •	
do nauczania różnych przedmiotów
 pracownie informatyczne z dostępem do Internetu•	
salę gimnastyczną, boisko•	
świetlicę•	
bibliotekę i czytelnię z dostępem do Internetu•	
Punkt Interwencji Szkolnej•	

Serwujemy:
smaczne i tanie obiady w stołówce szkolnej •	
zdrową żywność w sklepiku szkolnym•	

Zapewniamy:
 opiekę pedagoga, pielęgniarki •	
 ambitnej kadry pedagogicznej•	

Jeżeli odpowiesz TAK chociaż na jedno z poniższych pytań,
 to nasze gimnazjum jest miejscem dla Ciebie.

Lubisz aktywnie spędzać wolny czas?1. 
Interesujesz się fotografią?2. 
Pragniesz zostać badaczem?3. 
Interesuje Cię nauka i najnowsze technologie?4. 
Marzy Ci się kariera aktorska?5. 
Chcesz pomagać potrzebującym?6. 
Posiadasz zdolności wokalne?7. 
Marzą Ci się sukcesy sportowe?8. 
Lubisz sprawdzać się konkursach?9. 
Interesujesz się historią swojego miasta?10. 
Interesują Cię komputery?11. 

Proponowane w naszej szkole zajęcia na pewno spełnią Twoje oczekiwania.
Przyjdź i przekonaj się sam!

Ty i Twoi Rodzice/Opiekunowie będziecie mile widziani w naszych progach!

GIMNAZJUM NR 16
im. I. J. Paderewskiego
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Od Redakcji

„Tu Mieszkam” Czasopismo SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BUDOWLANI, ul. T. B. Żeleńskiego 1, Bydgoszcz
Adres redakcji do korespondencji: DK MODRACZEK, ul. Ogrody 15, Bydgoszcz

Redaktor Naczelny: Jacek Kołodziej, Zespół Redakcyjny: Agnieszka Buzalska, Stanisław Mrówka
Autorzy tekstów: Zdzisława Knapińska, Barbara Budziak, Rafał Jaroch, 

Andrzej Dąbrowski, Lucyna Żebrowska, Elżbieta Rogalla
Zdjęcia: Adam Szydzik, Sławomir Krajewski

Wydawca: Wydawnictwo Pejzaż ISSN  2082-615X,  Nakład: 12.800,  Bydgoszcz 2011,  www.projektpejzaz.pl

 W ostatnim wydaniu „Tu mieszkam” pojawiła się pewna nieścisłość  
i należą się Państwu wyjaśnienia.

Przywołując słowa z wiersza „Do Stefana George’a posyłając opłatek” 
przypisaliśmy je Cyprianowi Kamilowi Norwidowi.

Źródła podają, że autorem tego głośnego cytatu jest Wacław Rolicz – 
Lieder. Zaistniałe nieporozumienie możemy wytłumaczyć tym, że w wielu 
publikacjach za autora tych słów uznaje się C. K. Norwida. Zaczęliśmy po-
szukiwania genezy powstania tej pomyłki i okazuje się, że odpowiedź na  
pytanie dotyczące błędnego przypisania autorstwa wiersza nie jest prosta. 
Zainteresowanych Państwa odsyłamy na stronę internetową www.smbu-
dowlani.pl w zakładce Modraczek, gdzie znajduje się obszerna informacja 
nadesłana z Biblioteki Narodowej, z Zakładu Informacji Naukowej. 

Redakcja 



Z okazji 16 roku działalności:
wiedza, doświadczenie i profesjonalizm GRATIS !!!   

(ceny też mamy niezłe)

Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 70
(pn-pt 9.00-18.00,  so 9.00-14.00)

Bydgoszcz, ul. T. Boya-Żeleńskiego 1, (pn-pt 8.00-16.00)
Telefony kontaktowe: 52 348-41-07, 52 375-37-60, 732-479-112

www.oknasikorski.pl

Potrzebujesz:
• okien ?
• drzwi?

• parapetów?
• rolet?

• ochrony przed 
wzrokiem sąsiadów?


