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SPÓŁDZIELNIA JEJ ORGANY
I KOMPETENCJE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „BUDOWLANI” w Bydgoszczy jest 
profesjonalnym zarządcą nieruchomości. Jej celem, zgodnie z §3 Statutu 
jest:

zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków • 
oraz ich rodzin,
zapewnienie jej członkom stałego wzrostu wartości nieruchomości,• 
stwarzanie warunków zaspokajania potrzeb społeczno-wycho-• 
wawczych i kulturalno-oświatowych,
podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska.• 

Powyższe cele są realizowane przez organy (Walne Zgromadzenie, 
Radę Nadzorczą, Zarząd i Rady Osiedli) oraz pracowników spółdzielni. 
Walne Zgromadzenie jest zebraniem ogółu członków spółdzielni i to ono 
jest najważniejszym organem i władzą w spółdzielni. Radę Nadzorczą 
tworzą natomiast członkowie spółdzielni wybrani przez Walne Zgroma-
dzenie. Przysługuje im wynagrodzenie, ale nie są (i nie mogą być) oni 
pracownikami spółdzielni. Podobnie się ma sytuacja Rad Osiedli. Jedynie 
członkowie Zarządu są pracownikami spółdzielni.

W związku z tym, że członkowie zarówno Rady Nadzorczej jak i Rad 
Osiedlowych nie są pracownikami spółdzielni to częstotliwość odbywa-
nych przez nich posiedzeń jest ograniczona. 

Oto krótka „ściąga” organizacji pracy organów spółdzielni w praktyce:

RADA NADZORCZA RADA OSIEDLA ZARZAD

Często-
tliwość 
spotkań 

w praktyce

Posiedzenia RN 
1-2 razy w miesiącu 

Posiedzenia stałych 
komisji RN 1-2 razy 

w miesiącu

Udział wyznaczonych
 członków RN 
w przetargach 

organizowanych 
przez SMB

Posiedzenia 
1 raz w miesiącu

Praca na bieżąco  
w godzinach pracy 

Spółdzielni

Dyżur

Każdy wtorek 
w godz. 16.00-17.00 

w siedzibie SMB 
przy 

ul. Boya-Żeleńskiego 1

Każdy 
pierwszy wtorek 

miesiaca, 
w godz. 16.00-17.00 
w budynku właściwej 
Administracji Osiedla

Każdy wtorek 
w godz. 14.00-17.00

Nr telefonu
e-mail

tel. 52 323 44 50
fax 52 361 82 57

radanadzorcza@
smbudowlani.pl

„Centrum”
tel. 52 341 46 92
fax 52 341 49 11

centrum@smbudowlani.pl

„Na Skarpie”
tel. 52 361 38 93
fax 52 361 29 01

naskarpie@smbudowlani.pl

„Na Wyżynach”
tel. 52 363 89 51
fax 52 363 89 96

nawyzynach@smbudowlani.pl

tel. 52 323 44 50
fax 52 361 82 57

sekretariat@
smbudowlani.pl

„Jest w moim Kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny,
Przy wejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie,
Ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny,
Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie”

     Cyprian Kamil Norwid

Niech słowa napisane przez poetę, wprowadzą nastrój szczególny 
jaki chcemy nadać grudniowemu  wydaniu „Tu mieszkam”. Dlatego 
też  teksty dotyczące naszej spółdzielczej codzienności przeplatamy 
życzeniami świątecznymi i noworocznymi od mieszkańców dla  
mieszkańców. I mamy nadzieję, że będzie to sprzyjało integracji 
naszej spółdzielczej społeczności.
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Zdarza się, że kierujecie Państwo pisma dotyczące bieżących działań  
bezpośrednio np. do Rady Nadzorczej. To powoduje, że czas na otrzyma-
nie odpowiedzi i załatwienie sprawy  wydłuża się, ponieważ dane pismo 
odczytywane jest dopiero na najbliższym posiedzeniu Rady. Następnie 
jej członkowie po wysłuchaniu wyjaśnień Zarządu ustalają sposób rozpa-
trzenia oraz przygotowanie treści odpowiedzi na kolejne posiedzenie albo 
też  przekazują Zarządowi do rozpatrzenia zgodnie z kompetencjami. I tak 
wydłuża się tok sprawy. Dlatego, aby usprawnić Państwa współpracę ze 
spółdzielnią, sugerujemy, żeby kierować sprawy  bezpośrednio do odpo-
wiedniej administracji osiedla lub do Zarządu Spółdzielni. 

Każdego dnia Zarząd dekretuje pisma przychodzące do rozpatrzenia 
przez właściwe i kompetentne działy spółdzielni, a także, jeśli uzna, że to 
wykracza poza jego kompetencje – do rozpatrzenia przez Radę Nadzorczą.

W przypadku dalszych wątpliwości warto skontaktować się z sekreta-
riatem spółdzielni lub danej administracji.

Rafał Jaroch

Szanowni Państwo,

Święta Bożego Narodzenia wprowadzają wszystkich w niepowtarzalny nastrój, 
gromadzą nas przy wspólnym stole i radują Narodzinami Chrystusa. 

Znakiem tej radosnej nowiny jest przełamanie się opłatkiem 
i składanie życzeń wszelkiej pomyślności w realizowaniu zamierzonych planów.
Przed nami Nowy Rok nowe wyzwania, przez które jesteśmy w stanie przejść 

dzięki wzajemnej serdeczności.
Życzę aby był to Rok szczęśliwy w osobiste doznania, 

spełnił nas zawodowo i społecznie, 
by przyniósł wiele satysfakcji z własnych dokonań.

Radosnych chwil w gronie najbliższych, wytchnienia, zdrowia i miłości.
Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia 

towarzyszy wszystkim przez cały Nowy 2011 Rok.

Piotr Kozłowski 

SPÓŁDZIELNIA JEJ ORGANY
I KOMPETENCJE

W naszej spółdzielni umowy notarialne ustanowienia odrębnej wła-
sności lokali podpisywane są od września 2002 roku. Cały czas przyjmu-
jemy i realizujemy wnioski dotyczące przeniesień własności lokali. Usta-
nowioną odrębną własność ma już 4910 lokali mieszkalnych – co stanowi  
39% ogółu mieszkań. Przekształcenie w odrębną własność może nastąpić 
na wniosek osoby uprawnionej, posiadającej prawo do lokalu, po wystą-
pieniu z pisemną prośbą do spółdzielni.

Natomiast pracownicy spółdzielni wyznaczą termin podpisania umowy  
u notariusza jeśli wcześniej  wnioskodawca ureguluje wszystkie zobowiązania 
przypadające na dany lokal i zgromadzi w tym celu niezbędne dokumenty. 

Cały czas śledzimy prace nad rządowym projektem zmiany ustawy  
o spółdzielniach mieszkaniowych. Projekt ten jest reakcją na wyrok Trybu-
nału Konstytucyjnego z 17 grudnia 2008 roku. Rządowe zmiany dotyczą 
głównie warunków przekształcania praw w odrębną własność, jak i zasad 
zwoływania walnego zgromadzenia członków. Jest również propozycja 
wprowadzenia automatycznego zasiedzenia gruntów o nieuregulowanym 
statusie prawnym, na którym spółdzielnia zbudowała budynki. 

Niestety do dnia, w którym wydajemy „Tu mieszkam” dostępne są je-
dynie projekty zmian. Nie chcemy zbyt szczegółowo pisać o rozważanych 
przez Sejm propozycjach, bo jak doświadczenie podpowiada potrafią się 
one mocno różnić od ostatecznie przyjmowanych rozwiązań, ale obiecu-
jemy, że gdy tylko zamienią się w konkretne przepisy niezwłocznie o tym 
Państwa poinformujemy.

Barbara Budziak

PRZENIESIENIA WŁASNOŚCI
W SPÓŁDZIELNI

Jest taki dzień, gdy jesteśmy wszyscy razem
Dzień piękny, szczęśliwy, spokojny
W którym niebo ziemi, niebu ziemia
Wszyscy wszystkim ślą życzenia
Wyjątkowych, radosnych
Świąt Bożego Narodzenia
Cierpliwości i wytrwałości
W realizacji planów
Wszelkiej pomyślności i samych sukcesów
W Nowym 2011 Roku

życzy
Jerzy Kociszewski
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„ZIMA MROZI, ZIMA GROZI...”

W czerwcu podsumowaliśmy zużycie ciepła w sezonie 2009/2010. Ze 
względu na bardzo mroźną zimę i chłodną wiosnę (ogrzewanie wyłączono 
dopiero 24 maja) zużycie ciepła było wyższe niż w latach ubiegłych.

Zanosi się, że bieżący sezon też będzie trudny i zapewne kosztowny. 
Ogrzewanie włączono już 16 września. Również wyjątkowo wcześnie wy-
stąpiły niskie temperatury i obfite opady śniegu. 

Wraz z obniżeniem się temperatur zewnętrznych zwiększyła się liczba 
interwencji w sprawie ogrzewania. Duża liczba zgłoszeń dotyczy zapowie-
trzeń grzejników lub odgłosów bulgotania spowodowanego powietrzem 
krążącym w instalacji. W takich wypadkach rozwiązaniem problemu jest 
odpowietrzenie i uzupełnienie wody w instalacji. Niestety odpowietrze-
nie jest skuteczne tylko dla czynnych grzejników tj. takich, które pracu-
ją w momencie odpowietrzania. Gdy w momencie uzupełniania wody  
w instalacji przez KPEC, przy jakimś grzejniku zawór jest zamknięty, to  
w tym grzejniku pozostanie powietrze. Pomimo iż przed sezonem grzew-
czym wywieszaliśmy komunikaty z prośbą o otworzenie zaworów przy-
grzejnikowych to sytuacja się powtarza jak co roku. Późniejsze otwarcie 
zaworu powoduje dostarczenie następnej porcji powietrza i ponowną jego 
wędrówkę w instalacji na wyższe kondygnacje. Tym samym wymagane 
jest ponowne odpowietrzenie. 

Bieżącą eksploatacją instalacji w tym między innymi odpowietrzaniem 
zajmują się pracownicy administracji i tam prosimy zgłaszać ten problem. 

Drugim znacznie rzadziej występującym problemem są oczekiwania 
naszych mieszkańców w zakresie komfortu cieplnego związane z poję-
ciem tzw. „MOCY ZAMÓWIONEJ”. Na pytanie: co to jest „moc zamó-
wiona” i jakie jest powiązanie mocy z ciepłem bardzo mało osób potrafi 
udzielić odpowiedzi.

Dlatego spróbujemy to zagadnienie Państwu przybliżyć. W uproszcze-
niu moc urządzenia jest to gotowość oddawania energii w jednostce czasu. 
Natomiast energia jest zależna od mocy urządzenia oraz czasu pracy.

Przykładowo grzejnik o mocy 1 kW pracujący przez 2 godziny albo  
2 takie grzejniki pracujące przez godzinę zużyją tyle samo energii (2 kWh) 
i tyle samo zapłacimy za zużytą energię, ale w pierwszym przypadku po-
trzeba zamówić dwa razy mniejszą moc niż w drugim, a więc i dwa razy 
mniej za tą zamówioną moc zapłacić.

Opłaty związane z dostawą ciepła dzielą się na dwie grupy:
opłaty za dostarczoną energię – jest to oczywiste, im więcej grzejemy 

tym więcej płacimy,
opłatę za gotowość dostawy (moc zamówioną) – im większa moc tym 

więcej trzeba zapłacić, to tak jakbyśmy kupowali większą ilość grzejni-
ków.

Opłata za moc jest podobna do opłaty za grzejniki. Za dwa zapłacimy 
więcej niezależnie czy z nich korzystamy czy nie. 

Co zrobić, żeby mieszkańcy nie narzekali na zbyt niskie temperatury  
w mieszkaniach. Najprostszym rozwiązaniem jest zamówienie u dostaw-
cy mocy z nadmiarem. Niestety wiąże się to ze wzrostem kosztu. Zwięk-
szenie mocy w stosunku do obecnie zamówionej o 20-30 % spowoduje  
w mieszkaniu o powierzchni 50 m2 wzrost kosztów ogrzewania (niezależ-
nie od pogody) o 180-200 zł/rok.

Jak zatem zoptymalizować koszty mocy zamówionej nie pogarszając 
znacząco komfortu cieplnego w mieszkaniach?

 1. Części użytkownikom mieszkań wystarcza temperatura 18-190 C 
i osoby te ograniczają pobór ciepła przy przeciętnych temperaturach oto-
czenia, co pozwala na uzyskiwanie wyższych temperatur w mieszkaniach 
osób oczekujących wyższego komfortu cieplnego. W okresach bardzo 
niskich temperatur należy zrezygnować z zakręcania grzejników np. na 
czas nieobecności w domu bo dogrzanie po okresowym schłodzeniu wy-
maga dużo większej mocy, której wtedy może zabraknąć. Warto również 
włączyć grzejnik w nieużywanym pokoju, bo dzięki temu nie będzie tam 
uciekało ciepło z pomieszczeń użytkowanych, a dodatkowo zakumuluje-
my ciepło np. na czas mroźnej nocy.

ZACZĘŁA SIĘ ZIMA, ZACZĘŁY SIĘ KOSZTY
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Przystępujemy do realizacji nowej inwestycji, którą stanowić ma je-
den lub dwa budynki mieszkalne z lokalami usługowymi na parterze zlo-
kalizowane przy ul. Ogrody na przeciwko „Modraczka”. 

 Inwestycja swoim zasięgiem obejmie również teren tzw. „miasteczka 
rowerowego”. Obecnie rozpisaliśmy konkurs na koncepcję zagospodaro-
wania tego terenu, który po rozstrzygnięciu wskaże nam jak najlepiej go 
wykorzystać. Zdajemy sobie sprawę, że chcemy zagospodarować teren, 
który do tej pory był w inny sposób wykorzystywany przez mieszkańców 
Wyżyn. Mając to na uwadze ogłosiliśmy również przetarg na koncepcję 
zagospodarowania terenu tuż obok (pomiędzy planowaną inwestycją, a te-
renem przynależnym do kościoła) z przeznaczeniem na część rekreacyjną. 
Chcemy aby na tym terenie powstało coś równie atrakcyjnego dla miesz-
kańców  jak  tzw. „miasteczko rowerowe” i jednocześnie uzupełniło kom-
pleks sportowo rekreacyjny, który powstał przy Zespole Szkół nr 19. 

Wielu z Państwa zadaje pytanie, po co w ogóle nam nowe budynki? 
Do tej pory było dobrze i niech tak zostanie. Jednakże jak w powszechnie 
znanym przysłowiu „kto stoi w miejscu ten zostaje w tyle” dlatego inwe-
stować powinniśmy, bo to zmniejsza koszty utrzymania zasobów, stanowi 
swoisty poligon doświadczalny dla zastosowań nowych technologii, które 
później w zależności od potrzeby możemy wprowadzać do starszych bu-
dynków, nie mówiąc o prestiżu i wizerunku.

Każda inwestycja realizowana przez nas obsługiwana jest przez na-
szych pracowników. W związku z tym część kosztów spółdzielni pokrywa 
inwestycja, co z kolei zmniejsza koszty eksploatacyjne pokrywane przez 
mieszkańców płacących swoje czynsze.

Każdy nowy, dodatkowy budynek jest obsługiwany przez niepowięk-
szony zespół pracowników, zwiększa to naszą wydajność, a tym samym 
zmniejsza koszty.

Nowe inwestycje pozwalają nam również powiększać majątek spół-
dzielni, a z tym wiąże się zwiększenie liczby lokali użytkowych, które 
później możemy wynajmować. Przypomnę, że w ubiegłym roku planowa-
na dopłata dla członków spółdzielni z tytułu między innymi osiągniętych 

2. Ograniczając moce grzejników w miejscach gdzie występują nad-
mierne temperatury np. na klatkach schodowych. Przy okazji wymagane 
przepisami 80 C pozwoli wejść w płaszczu na wyższe piętro bez spocenia 
się. 

W tytule wpisano, że zima kosztuje. Z pewnością koszty ogrzewania 
to największy koszt jaki ponosimy z powodu zimy, ale nie jedyny. Ubie-
głej zimy znacznym kosztem w utrzymaniu nieruchomości były koszty 
odśnieżania, wywożenia śniegu, usuwania sopli itd. 

Niezależnie od kosztu warunki pogodowe powodują znaczne utrud-
nienia. Przy obfitych opadach przy odśnieżaniu pracują oprócz gospoda-
rzy domów inni pracownicy spółdzielni i wynajmowany jest ciężki sprzęt. 
Nawet mobilizacja znacznych sił i sprzętu nie zapewni natychmiastowego 
odśnieżenia wszystkich przejść i placów. Dużym problemem jest usuwanie 
sopli i nawisów. Szczególnie przy odśnieżaniu sprzętem ważna jest współ-
praca ze strony mieszkańców, gdyż spycharkoładowarki mogą pracować 
wydajnie w wolnej przestrzeni. Ubiegłej zimy najlepsze efekty uzyski-
waliśmy wokół budynków, których mieszkańcy przestawiali samochody  
i sami wygarniali śnieg na środek ułatwiając jego wywiezienie.

Tym z Państwa, którzy ubiegłej zimy wsparli naszych pracowników 
bardzo dziękujemy i liczymy na jeszcze większe wsparcie tej zimy, która 
jak widać też nie będzie lekka.

Andrzej Dąbrowsk

„ZIMA MROZI, ZIMA GROZI...”

INFORMUJEMY, 
ŻE 03.01.2011 (PONIEDZIAŁEK) 
Z POWODU INWENTARYZACJI 

KASY NASZEJ SPÓŁDZIELNI 
BĘDĄ CZYNNE OD 11.00

NOWA INWESTYCJA
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zysków na lokalach użytkowych wyniosła około 0,20 zł/m2/m-c, a w tym 
roku planowana jest w wysokości 0,28 zł/m2/m-c. Tak, więc im więcej 
tych lokali będziemy mieli tym, mniej relatywnie będziemy płacić za na-
sze mieszkania.

Niestety, aby inwestować trzeba mieć środki finansowe. Spółdzielnia 
może je pozyskiwać bezpośrednio od mieszkańców zwiększając im opła-
ty, ale również w inny sposób. Pierwszy z nich to przeznaczać część uzy-
skiwanych zysków z prowadzonej działalności gospodarczej, co obecnie 
czynimy, jak również bardziej efektywnie wykorzystywać swoje zasoby. 
W tym przypadku chodzi przede wszystkim o grunty, jakie spółdzielnia 
posiada. Inwestując na nich odzyskujemy wartość tych gruntów, którą na-
stępnie możemy dalej inwestować w celu generowania dalszych przycho-
dów. Przypomnę, kiedy realizowaliśmy budynki przy ulicy Glinki 80-82 
odzyskaliśmy wartość rynkową gruntu, na którym została zrealizowana ta 
inwestycja w wysokości prawie 2 mln złotych, które to środki zostały prze-
znaczone na bieżące utrzymanie istniejących budynków. Pieniędzy nieste-
ty w najbliższych latach będziemy potrzebowali coraz więcej w związku  
z rewitalizacją naszych zasobów, i tak, aby otrzymać dotacje unijne musi-
my posiadać własne środki jako wkład własny. Dlatego dalsze inwestycje 
będą swoistym finansowym motorem napędowym, który pozwoli nam bez 
nadmiernego obciążania mieszkańców zapewnić rozłożenie w czasie fi-
nansowania innych przedsięwzięć realizowanych w ramach rewitalizacji 
(dalsza wymiana dociepleń, wymiana wind, wykonanie przeciwpożaro-
wych instalacji wodociągowych, modernizacje wejść do klatek schodo-
wych, wymiana instalacji elektrycznych w częściach wspólnych budyn-
ków, malowanie klatek schodowych, modernizacje kominów wentylacyj-
nych, wykonanie parkingów i nowych placów zabaw). Są to inwestycje, 
które należy zrealizować, ponieważ większość z nich przekłada się na na-
sze bezpieczeństwo i komfort zamieszkiwania w naszych osiedlach.

Andrzej Asztemborski

Już 29 listopada 2010 r. zgodnie ze Statutem Rada Nadzorcza przyjęła 
budżet dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani”na 2011 rok.

Aby w pełni Państwu uzmysłowić powagę tematu poniżej przytacza-
my podstawowe wielkości budżetowe, które są porównywalne do budżetu 
niektórych miast powiatowych np. dla miasta i gminy Nakło nad Notecią.

W budżecie zaplanowano przychody w wysokości 64 979 tys. zł, w tym: 
przychody zależne od spółdzielni, które wynoszą 29 179 tys. zł, oraz przycho-
dy na pokrycie kosztów niezależnych od spółdzielni w kwocie 35 800 tys. zł.

Koszty i wydatki zaplanowano w wysokości 71 340 tys. zł w tym: 
koszty i wydatki zależne od spółdzielni na kwotę  35 540 tys. zł oraz kosz-
ty niezależne na poziomie 35 800 tys. zł.

Odpowiedzialność za realizację budżetu, gospodarkę remontową, 
inwestycje, modernizacje, niezakłócone funkcjonowanie nieruchomości 
oraz prawidłowe i terminowe rozliczanie to wielkie wyzwanie dla orga-
nów i pracowników spółdzielni.

Przy Państwa współpracy staramy się skutecznie zarządzać nierucho-
mościami, monitorując koszty eksploatacji oraz inwestując zwiększać ich 
wartość i komfort zamieszkiwania. 

Mamy świadomość, że część naszych budynków będących w okresie 
dojrzałości eksploatacyjnej dla zachowania bezpieczeństwa mieszkańców,  

NOWA INWESTYCJA PRZYJĘTO BUDŻET NA 2011 ROK

Magia Świąt to dziecięca wiara 
w Świętego Mikołaja, 

spokojna rozmowa z bliskimi przy kominku, 
rozleniwiony telefon, zaspany budzik i śnieg, 

który nie jest utrapieniem.
Magicznych Świąt 

Bożego Narodzenia życzy

              Justyna Piotrowska z Rodziną

(cd. str. 14)
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PRZEZ CAŁY ROK  DBAMY O MIESZKAŃCÓW

Budujemy  ● Remontujemy ● Modernizujemy     ● Integrujemy   ● Organizujemy imprezy i akcje dobroczynne
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a także ich wygody i ekonomiki eksploatacji wymaga większych nakła-
dów remontowych. Dlatego spółdzielnia stara się realizować programy 
rewitalizacyjne, dla przywrócenia sprawności urządzeń i instalacji, a także 
podniesienia standardu zasobów.

Niejednokrotnie również Państwo macie wpływ na wysokość kosztów 
eksploatacji. Zauważamy, że im większa dbałość o wspólne mienie, tym 
koszty jego utrzymania są mniejsze. Prosimy pamiętać, że ustalone i poda-
ne Państwu do wiadomości w listopadzie br. stawki opłat obowiązujących 
w 2011 roku są określone w większości na podstawie indywidualnych 
kosztów eksploatacji danej nieruchomości. 

Dlatego nie bez znaczenia pozostają działania i reakcja mieszkańców 
na to co dzieje się w budynku i jego otoczeniu. Reagujmy na występujące 
dewastacje i pozostawianie nieporządku.

Dobrym przykładem efektywnej współpracy mieszkańców i spół-
dzielni jest wspólne usuwanie skutków zimy. Mamy prawo oczekiwać, że 
wszystko i natychmiast będzie odśnieżone przez wyspecjalizowane firmy, 
ale musimy zdawać sobie sprawę z wysokości kosztów. 

Wzorem lat ubiegłych w najbliższym czasie przystąpimy do uzgad-
niania zakresu remontów w Państwa nieruchomości. Spółdzielnia będzie 
proponować remonty dostosowane do potrzeb i uwarunkowań poszcze-
gólnych nieruchomości ze szczególnym naciskiem na prace z programu 
rewitalizacji, które wygrały konkurs na unijne dotacje. Prosimy Państwo  
o włączenie się w ten proces współdecydowania o swojej nieruchomości.

W celu realizacji statutowego zadania stwarzania warunków zaspo-
kajania potrzeb społeczno-wychowawczych i kulturalno-oświatowych  
w budżecie przyjęto również program działalności kulturalnej, oświatowej 
i społecznej na 2011 rok głownie w oparciu o Dom Kultury „Modraczek”. 
Źródłem finansowania tej sfery działania będą przychody uzyskane z od-
płatności za korzystanie z zajęć edukacyjnych w Domu Kultury oraz po-
żytki i inne przychody z własnej działalności spółdzielni.

„Modraczek” ma tak bogatą, wielokierunkową ofertę programową, że 
każdy mieszkaniec niezależnie od wieku znajdzie coś dla siebie. Zaprasza-
my więc serdecznie do korzystania z tego wspólnego dobra.

Zdzisława Knapińska

W ubiegłym miesiącu w „Tu miesz-
kam” zapowiadaliśmy, że  125. osobo-
wą reprezentację naszych mieszkańców 
odwiedzi ankieterka i prosiliśmy o jej 
życzliwe przyjęcie.

Jak co roku BARDZO DZIĘKUJE-
MY tym z Państwa, których los wyty-
pował do tego badania. Dziękujemy za 
przełamanie nieufności do ankieterki  
i poświęcenie swojego  czas na wypeł-
nienie ankiety. Po raz pierwszy  nikt nie 
odmówił uczestniczenia w wypełnieniu 
ankiety i dzięki życzliwemu przyjęciu 

badanie  została przeprowadzone wyjątkowo sprawnie. 

Szczególnie dziękujemy tym osobom, które wskazały nam punkty 
naszej działalności wymagające doskonalenia lub wręcz zdecydowanych 
zmian, gdyż pomoże to w uniknięciu  popełniania błędów w przyszłości.

Jak zawsze podsumowując wyniki ankiety odnosimy się do oceny  
z  lat poprzednich i dlatego w poniższej tabeli zestawiliśmy Państwa odpo-
wiedzi na pytania z kilku lat:

Jak Pani/Pan ocenia działalność spółdzielni w roku bieżącym w sto-
sunku do roku poprzedniego? 

Odpowiedzi 2007 rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok

zdecydowanie gorsza 0,0 % 0,8 % 0,9 % 0,0 %

gorsza 0,8 % 0,8 % 2,7 % 1,6 %

bez zmian 49,2 % 64,5 % 67,3 % 59,7 %

lepsza   44,1 % 28,9 % 22,1 % 30,6 %

zdecydowanie lepsza 5,9 % 5,0 % 7,1 % 8,1 %

PRZYJĘTO BUDŻET NA 2011 ROK MIESZKAŃCY NAS OCENIAJĄ



18 CZASOPISMO SPÓŁDZIELNI  MIESZKANIOWEJ  BUDOWLANI

1958-2010
19

Jest nam bardzo miło, że nasza praca jest przez większość mieszkań-
ców odbierana pozytywnie. Jak co roku miłym zaskoczeniem jest znaczna 
ilość ocen „lepsza” i „zdecydowanie lepsza”, gdyż coraz trudniej o zauwa-
żalne zmiany w jakości świadczonych usług. 

Najwyższą ocenę wystawiliście nam Państwo w 2004 roku tj. pierw-
szym roku po wprowadzeniu systemu zarządzania jakością. Aż 66% pyta-
nych udzieliło odpowiedzi, że praca w 2004 roku była „lepsza” i „zdecy-
dowanie lepsza” w stosunku do roku poprzedniego. Trudno też powtórzyć 
wynik z 2007 gdzie otrzymaliśmy 50% pozytywnych ocen. 

W ubiegłym roku po raz pierwszy wzrosła liczba osób oceniających 
naszą pracę jako gorszą (wzrost o 2 %). Wprawdzie mieści się to w gra-
nicach błędu statystycznego, ale przeanalizowaliśmy przyczyny niezado-
wolenia i mieliśmy nadzieję, że wyciągnięte wnioski oraz wprowadzone 
zmiany poprawią nasze działanie oraz Państwa ocenę. Miło nam, że tak 
się stało.

Reasumując to około 60% mieszkańców, nie zauważyło zmian w na-
szej pracy ani na lepsze ani na gorsze, a do blisko 40 % wzrosła liczba 
mieszkańców, którzy uważają, że pracowaliśmy lepiej niż w roku ubie-
głym. Dziękujemy za taką ocenę i okazane zaufanie. Nadal będziemy się 
starali, by w przyszłym roku zasłużyć w Państwa oczach na podobną lub 
wyższą notę. 

W zakresie merytorycznej wiedzy pracowników i kultury obsłu-
gi mieszkańców ocena zawsze była wysoka, a w 2010 wyniosła aż 4,68  
(w skali od 1 do 5). 

Po raz pierwszy w ankiecie pojawił się temat strony internetowej spół-
dzielni. Okazuje się, że z Internetu korzysta 60% naszych mieszkańców  
i jest to niezły wynik na tle kraju. Z osób ankietowanych najstarszą osobą 
był pan po osiemdziesiątce. Z uzyskanych odpowiedzi wynika, że na stro-
nę www.smbudowlani.pl zaglądała 1/3 osób korzystających z Internetu. 
Obserwując zainteresowanie, jakim cieszą się kursy komputerowe w „Mo-
draczku” dla osób młodych duchem mamy nadzieję, że liczba osób zaglą-
dających do spółdzielni przez Internet z roku na rok będzie rosła. Za wygląd 

strony dostaliśmy 4,0 i trochę więcej bo 4,33 za czytelność i przydatność 
zamieszczanych na stronie informacji. Mamy nadzieję, że wprowadzane 
modyfikacje zostaną w przyszłości przez Państwa zauważone zarówno  
w zakresie estetyki, jak i merytorycznej zawartości naszej strony.

W tym miejscu nie sposób pominąć informacji o ocenie „INFORMA-
TORA”, który drugi raz ukazuje się pod tytułem „Tu mieszkam”. Funk-
cjonalność naszego wydawnictwa uzyskała wysoką notę. Staramy się 
również, aby forma graficzna przekazu była czytelna i interesująca. Na-
dal większość respondentów wysoko ceni treść i formę. Również nikt nie 
miał trudności w zrozumieniu podawanych informacji. Tylko 5% uznało 
tą formę przekazywania informacji o spółdzielni za zbędną i proponuje 
zaniechanie jego wydawania.

Andrzej Dąbrowski

Osoby, które są zainteresowane całością ankiety oraz oceną różnych 
sfer działania zapraszamy do pełnomocnika Zarządu ds. Systemu Zarzą-
dzania Jakością Andrzeja Dąbrowskiego, ul. T. Boya-Żeleńskiego 1, pokój 
201 tel. (52) 323 44 65. 

Ponadto na naszej stronie internetowej zamieszczamy listę pytań oraz 
tabelę z ocenami działalności od 2004 roku.

MIESZKAŃCY NAS OCENIAJĄ

W imieniu pracowników oraz organów samorządowych Spół-
dzielni dziękuję za ocenę naszej pracy. Zdaję sobie sprawę, że 
nadal są obszary, które wymagają większej uwagi i staranności. 
Wysoka ocena tym bardziej cieszy, że była anonimowa. Będziemy 
się starali, aby co roku następował wzrost naszej skuteczności by 
w następnych latach zasłużyć na jeszcze lepszą Państwa ocenę. 
       

                                                                        Prezes Zarządu
                                                                     mgr inż. Marek W. Magdziarz
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Czy mam obowiązek ustanowienia odrębnej własności 
         do zajmowanego lokalu?

  Nie ma obowiązku ustanowienia odrębnej własności dla posiadanego 
prawa do lokalu. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych daje taką moż-
liwość – decyzja należy do Państwa.

Czy księgę wieczystą dla lokalu mieszkalnego zakłada spółdzielnia
         czy muszę to zrobić osobiście?

  Na posiadane spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkal-
nego może Pani założyć księgę wieczystą. Jest ona przydatna w przypadku 
chęci zaciągnięcia kredytu, ponieważ informacja ta jest wpisywana w IV 
dziale Księgi Wieczystej jako zabezpieczenie kredytu. Zakłada ją Pani po-
przez złożenie odpowiedniego wniosku do Sądu Rejonowego X Wydziału 
Ksiąg Wieczystych.

Chcę sprzedać swoje mieszkanie, czy powinnam przed 
         aktem notarialnym przyjść do spółdzielni z osobą kupującą?

 Tak, przed aktem notarialnym należy przyjść do spółdzielni ze stro-
ną kupującą w celu sprawdzenia, ustalenia oraz spisania wszelkich infor-
macji dotyczących sprzedaży lokalu np. opłat za mieszkanie, rozliczenia 
mediów itp.

Czy w kasie spółdzielni mogę płacić kartą płatniczą?
  Niestety nie, w kasie można płacić tylko gotówką.

Czy będąc członkiem spółdzielni mogę przeglądać 
         rejestr osób zadłużonych?

 Tak, członek Spółdzielni ma prawo wglądu do rejestru zadłużonych 
członków Spółdzielni.

Wszystkim mieszkańcom 
życzymy Świąt 

wypełnionych radością i miłością,
niosących spokój i odpoczynek,
a Nowego Roku spełniającego 

wszystkie marzenia,
pełnego optymizmu, 

wiary, szczęścia i powodzenia.

Helena i Henryk Urban

ODPOWIADAMY NA PYTANIAPłacenie prowizji bankowej 
– udogodnienie czy przeżytek

„WebLokator”
Jeśli chcą Państwo za pomocą Internetu sprawdzać swoje kon-

to opłat mieszkaniowych to prosimy zgłosić się do działu obsługi 
mieszkańców w siedzibie spółdzielni lub właściwej administracji 
osiedlowej, gdzie otrzymają Państwo potwierdzenie aktywacji konta 
zawierającego identyfikator oraz hasło początkowe. 

Ponownie wracamy do tematu płacenia prowizji bankowej za opła-
ty mieszkaniowe. Z licznych telefonów, jakie otrzymaliśmy od Państwa 
wyciągnęliśmy wniosek, że jesteście Państwo za rezygnacją z płacenia 
prowizji za wpłaty w PKO i uznaliście, że koszty z tym związane  należy  
przenieść  na wpłacających. Potwierdzają to poniższe dane.

Na około 13000 lokali, którymi zarządza spółdzielnia to w 5180 przy-
padkach czynsz opłacany jest gotówką w PKO. Koszty z tego tytułu wy-
noszą miesięcznie około 9350,- zł i ponoszone są przez wszystkich loka-
torów. 

Pozostałe osoby 7820 reguluje należności poprzez zlecenia stałe, In-
ternet, inne Banki i w kasie spółdzielni.

     Małgorzata Strzelińska
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Dlaczego wysokość zadłużenia podana na klatce schodowej 
        i w rejestrze członków jest różna?

Wynika to z faktu, iż zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych spół-
dzielnia w rejestrze członków może ujawniać wyłącznie zadłużenie członków 
spółdzielni. Z kolei zadłużenia podane na klatkach schodowych dotyczą zarów-
no członków spółdzielni jak i właścicieli lokali nie będących członkami spół-
dzielni, oraz osób użytkujących lokale bez tytułu prawnego. Stąd ta różnica.

Członkiem spółdzielni jest mąż, a mieszkanie nabyliśmy w trakcie
       trwania związku małżeńskiego, czy mieszkanie należy tylko do niego?

Nie, jeśli mieszkanie nabyliście Państwo w trakcie trwania małżeń-
stwa i nie podpisywaliście Państwo rozdzielności majątkowej to miesz-
kanie to stanowi wspólną własność bez względu na członkostwo męża  
w spółdzielni. 

Czy telefonicznie mogę sprawdzić swój stan konta 
        opłat mieszkaniowych?

 Tak, dzwoniąc z takim pytaniem proszę podać numer indeksu posia-
danego lokalu mieszkalnego.

Barbara Budziak

21 grudnia 
Przegląd Jasełek Bożonarodzeniowych w wykonaniu dzieci  

z przedszkoli z osiedla Wyżyny

Bal Sylwestrowy 

13 stycznia godz. 18.00 
W cyklu Kawiarnia Literacka zapraszamy na spotkanie 

z Wojciechem Banachem

20 stycznia godz. 17.00 
Koncert Noworoczny w wykonaniu studentów Instytutu Edukacji 

Muzycznej UKW

25 stycznia godz. 17.00 
Koncert w wykonaniu uczestników zajęć w pracowni muzycznej

31 stycznia do 11 lutego w godz. od 10.00 do 13.00 
Zapraszamy na zajęcia fakultatywne w formie „drzwi otwartych”

10 lutego godz. 18.00 
W Kawiarni Literackiej gościem będzie Ryszard Częstochowski

ODPOWIADAMY NA PYTANIA Zaproszenie do Domu Kultury 
„Modraczek”

Życzą
Dzieci z Klubu Malucha w DK „Modraczek”

Mieszkańcom Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani” 
życzymy: Wesołych Świąt Bożego Narodzenia
Spędzonych w rodzinnej atmosferze
Przy stole z unoszącym się zapachem
Domowych Pierników

A najmłodszym
Dużo prezentów od Gwiazdora,
Które znajdą pod choinką
I świątecznego kuligu
Z mnóstwem śniegu
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Spotkanie z poetką Lucyną Siemińską i recital młodej wokalistki Ka-
tarzyny przyciągnął do naszej Kawiarni Literackiej sporą grupę miłośni-
ków literatury i muzyki.

W czasie oczekiwania ducha Świąt tchnął w „Modraczku” Zespół 
Pieśni Dawnej pod kierunkiem prof. Jana Lacha, który wykonał kolędy  
i pastorałki.

Gazetka uczniów Gimnazjum nr 16 w Bydgoszczy
Nr 2 (17) grudzień 2010 – wydanie specjalne

Nie bądźmy obojętni!

Dbałość o czystość oraz przyjemne otoczenie są bardzo ważne, sądzę, 
że dla wszystkich mieszkańców naszego Osiedla Wyżyny. Czyste windy 
i klatki schodowe w blokach, wypielęgnowane rabatki i trawniki, piękne 
place zabaw są istotne, by czuć się dobrze w miejscu swojego zamieszka-
nia. To jest nasze wspólne dobro, za nie też wspólnie odpowiadamy.

Niestety dewastacje i wandalizm nie należną na Osiedlu Wyżyny do 
rzadkości. Najczęstszymi przypadkami dewastacji są porysowane bloki, 
zniszczone windy ogrodzenia, place zabaw, wybite szyby. Jednym słowem 
wszystko, co można wyrwać, urwać, rozbić i zniszczyć.

Nie rozumiem takich czynów. Jakie przyjemności czerpie sprawca, 
gdy niszczy bez wyraźnego powodu wspólne mienie? Nie rozumiem też 
przyzwolenia niektórych ludzi na podobne zdarzenia. Rzadko kto reaguje, 
gdy widzi wandali. Wiem, wiąże się to z ryzykiem, choćby swojego zdro-
wia, ale przecież nie musimy bezpośrednio reagować. Myślę, ze więk-
szość z nas posiada telefony komórkowe. Wystarczy przecież powiadomić 
odpowiednie służby porządkowe. Ogólny brak reakcji daje ogólne przy-
zwolenie na brak poszanowania naszego wspólnego mienia. Dlatego też 
nie bądźmy obojętni!

R.R

Problem dewastacji pojawia się nie tylko w szkołach, ale też na osiedlach 
i w różnych miejscach pracy. Szkoły i administracje osiedli próbują rozwiązać 
w swoim zasięgu problem palenia papierosów, zażywania alkoholu oraz innych 
środków odurzających, jak również problem niszczenia klatek i mienia publicz-
nego. Próbują zapobiec tym problemom również zwykli ludzie. Nie jest to łatwe, 
bo trzeba znaleźć sprawcę. Najczęściej o dewastację jest posądzana młodzież. 
Ludzie przeganiają grupki młodych osób skupiających się na klatkach schodo-
wych. Dzwonią po straż miejską lub policję. To też nie zawsze skutkuje. Często 
młodzi ludzie zdążą opuścić klatkę zanim przyjedzie policja. Czasami funkcjo-
nariusze publiczni mogą pomyśleć, iż dzwoniący człowiek, zrobił sobie żart. Są 
też ludzie, którym ten problem  nie przeszkadza, ignorują chamskie zachowa-
nie nastolatków. Jednak nawet ja nie rozumiem, jaki ma sens, np. malowanie  

ALE TO JUŻ BYŁO ... NIE BĄDźMY OBOJĘTNI!

Mimo świątecznego nastroju jaki staraliśmy się nadać temu wydaniu 
„Tu mieszkam” nie możemy pominąć tematu, który jest obecny na każdym 
kroku. Chodzi o dewastacje elewacji naszych budynków. Tym razem, tym 
trudnym tematem zajęła się młodzież z Gimnazjum nr 16, które mieści się 
przy ulicy Bohaterów Kragujewca, na Wyżynach. Uczniowie włączyli się 
aktywnie w Program Edukacji Obywatelskiej Dzieci i Młodzieży „Moje 
osiedle naszym wspólnym dobrem”. Na stronie obok efekt ich pracy.
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własnego lub innego bloku graffiti. Zrozumiałabym, gdyby to były ozdobne ma-
lowidła, a nie wulgarne uwagi. Przecież upust swojemu plastycznemu talentowi 
można dać w inny sposób.

Za dewastacje powstałe na naszym Osiedlu Wyżyny nie można winić tylko 
młodych ludzi. Jest to też skutek działalności dorosłych. Ludzie pod wpływem 
alkoholu potrafią wiele złego uczynić. Poniszczone ławki, wybite szyby w klat-
kach, sklepach to tylko nieliczne szkody powstałe na skutek zabawy pod wpły-
wem alkoholu czy innych używek.

Dobro Osiedla jest naszym wspólnym dobrem, dlatego apelujemy: Drodzy 
Mieszkańcy Wyżyn! Reagujcie na wszelkie przejawy dewastowania mienia pu-
blicznego! Zgłaszajcie je odpowiednim instytucjom! Im więcej nas będzie, tym 
nasze osiedle będzie piękniejsze!

Daria Krzemkowska

 Jasełka w Domu Kultury 
„Modraczek”

zarządzanie i administrowanie nieruchomościami

SM BUDOWLANI 
ul. T. Boya-Żeleńskiego 1, 85-858 Bydgoszcz
tel.  52 323 44 50, fax  52 361 82 57 
e-mail: sekretariat@smbudowlani.pl

www.smbudowlani.pl
Administracja Osiedla Centrum
Bydgoszcz, ul. Czerkaska 32, tel./fax 52 341-49-11

Administracja Osiedla „Na Skarpie"
Bydgoszcz, ul. A. Grzymały-Siedleckiego 42, tel./fax 52 361-29-01

Administracja „Na Wyżynach”
Bydgoszcz, ul. Przyjazna 13, tel./fax 52 363-89-51

Dom Kultury „Modraczek”
Bydgoszcz, ul. Ogrody 15, tel. 52 371-33-31
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Marek  ChełMiniak

NAJNOWSZY  ALBUM  O  BYDGOSZCZY 
„Bydgoszcz Magiczna” do nabycia

w księgarniach lub siedzibie wydawnictwa!
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Znany autor albumów Marek Chełminiak
na ponad 400 fotografiach maluje piękny pejzaż 

naszego miasta i jego okolic!
Najnowsze zdjęcia, zabytki, wydarzenia

po prostu Magia Bydgoszczy!

Wydawnictwo Pejzaż, tel. 52 323 72 82,  www.projektpejzaz.pl


