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WALNE  ZGROMADZENIE 2014 

Co jeszcze przed nami…
 

Od 12  maja 2014 r., w siedmiu częściach, odbędą się obrady Walnego Zgro-
madzenia, najwyższego organu Spółdzielni. Zgodnie z prawem spółdzielczym  
i zwyczajem, swoje sprawozdania złożą Rada Nadzorcza i Zarząd, podjęte zo-

staną stosowne uchwały. W tym roku dojdzie również do wyborów nowych członków 
Rad Osiedli. Szerzej na temat wyborów na kolejnych stronach niniejszego wydania 
„Tu Mieszkam”. 

Warto wspomnieć, że w styczniu 2014 obradowała I Ogólnopolska Konferen-
cja Spółdzielców, którą zorganizował Ruch Obrony Członków Spółdzielni. Nie od dziś 
wiadomo, że otoczenie zewnętrzne, a zwłaszcza niektórzy posłowie na Sejm, są bardzo 
nieprzychylni nam spółdzielcom. Konferencja wystosowała apel do Prezydenta RP  
w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w zakresie nowego prawa spółdziel-
czego przywracającego spółdzielniom właściwe miejsce w gospodarce naszego kraju,  
a spółdzielcom należne im miejsce w społeczeństwie.

Jednym z podstawowych celów działań Zarządu Spółdzielni jest kreowanie  
i realizacja pozytywnych zadań i przedsięwzięć na rzecz naszych mieszkańców. For-
mułując zamierzenia na kolejny rok mamy na uwadze w szczególności ułatwienie 
codziennego życia mieszkańców. Żeby lepiej realizować Państwa oczekiwania po-
trzebujemy zdecydowanie większego udziału naszych członków w życiu spółdzielni.  
W myśl powiedzenia - jak sobie pościelisz,  tak się wyśpisz – oczekujemy Państwa na 
corocznym Walnym Zgromadzeniu. Warto, bo w każdej spółdzielni walne zgroma-
dzenie jest najwyższym organem władzy, co oznacza, że to tu zapadają najważniejsze 
decyzje. Może w nim uczestniczyć z prawem udziału w głosowaniach, każdy członek 
spółdzielni. Dzięki temu każdy może mieć wpływ na gospodarowanie w budynkach 
i osiedlach spółdzielczych, i na koszty tego gospodarowania. Mamy nadzieję, że po-
wyższe argumenty przekonają Państwa do wzięcia czynnego udział w najważniejszym 
organie spółdzielni, gdyż praktycznie wszystkie podejmowane tam kwestie dotyczą 
mieszkańców.

Zdajemy sobie sprawę, że musimy ciągle doskonalić naszą organizację i do-
kładać wszelkich starań, aby sprostać Państwa oczekiwaniom. Mieszkańcy spółdziel-
czych domów są podmiotem naszych działań i troski, a pracownicy spółdzielni zobo-
wiązani są do profesjonalnego i kulturalnego ich traktowania.

Realizując naszą misję pragniemy, aby nasi członkowie mieszkali – tanio, ład-
nie i bezpiecznie, czyli ekonomicznie, ekologicznie i ergonomicznie. To nowe wyzwa-
nia, które wspólnie zamierzamy realizować.

Zarząd Spółdzielni podejmuje szereg działań zmierzających do upodmiotowie-
nia naszych Członków oraz powiększenia obszaru współdecydowania o nieruchomo-
ściach, i tak:

•	 wydzieliliśmy 203 nieruchomości z 204 budynkami mieszkalnymi;
•	 wprowadziliśmy ankiety o planowych remontach, ankiety te są na bieżą-

co udoskonalane w oparciu o Państwa wnioski;

•	 w 2014 r. o wynikach ankiet oraz sugestiach zgłoszonych przez wypełnia-
jących ankiety wszyscy mieszkańcy danej nieruchomości zostali powia-
domieni pisemnie;

•	 każda nieruchomość przed podjęciem prac jest powiadamiana o zakresie 
prac oraz ich planowanych kosztach w formie uchwały Zarządu. Uchwały 
te doskonalimy w wyniku uwag, które do nas wpływają;

•	 jako pierwsza spółdzielnia wprowadziliśmy rozliczanie każdej nierucho-
mości z funduszu remontowego i kosztów konserwacji;

•	 przygotowujemy jednolite cenniki na usługi konserwatorskie i remon-
towe;

•	 podjęliśmy decyzję o umieszczaniu na klatkach schodowych informacji  
o terminach odbioru prac remontowych przeprowadzanych w nieruchomo-
ściach, w których zapraszamy mieszkańców do udziału w tych odbiorach; 

•	 stworzyliśmy możliwość uczestniczenia Samorządów w przetargach na 
roboty wykonywane dla danej nieruchomości itp.  

 
Jak już wcześniej pisaliśmy ważnym punktem zbliżającego się Walnego Zgro-

madzenia będą wybory członków Rad Osiedli – statutowego organu naszej Spółdziel-
ni, którego 3-letnia kadencja mija w tym roku. 

W trakcie wyborów musimy pamiętać, że wybieramy osoby, które będą repre-
zentowały mieszkańców w wielu istotnych działaniach i przedsięwzięciach dla osiedla. 
Dlatego chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na kryteria, jakimi warto się kierować, 
aby nie były to osoby przypadkowe, które nie orientują się w sprawach spółdzielczych:

•	 znajomość problematyki spółdzielczej w tym zasad spółdzielczej etyki,
•	 znajomość prawa spółdzielczego i statutu;
•	 życzliwość dla otoczenia;
•	 uczciwość;
•	 obowiązkowość;
•	 kultura osobista;
•	 wprowadzanie wartości spółdzielczych w życiu codziennym.

Ponadto apelujemy i prosimy, mając w pamięci przebieg zeszłorocznych obrad Walne-
go Zgromadzenia, o zachowanie kultury osobistej i wzajemnego szacunku. Burzliwość 
zeszłorocznych zebrań, wzajemne oskarżanie się grup osób, wpłynęło niekorzystnie 
na bardzo dobry do tamtej pory wizerunek naszej Spółdzielni. Od nas wszystkich za-
leży, w jakiej atmosferze i jak sprawnie przebiegną tegoroczne obrady.

    Zarząd Spółdzielni
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WyBORy DO RAD OSIEDLI

Jednym z punktów porządku obrad tegorocznego Walnego Zgromadzenia będą wy-
bory do Rad Osiedli. 

 Kandydaci ubiegać się będą o łącznie 17 mandatów, tj.:

- Rada Osiedla „Centrum” – 5 mandatów;

- Rada Osiedla „Na Skarpie” – 6 mandatów;

- Rada Osiedla „Na Wyżynach” – 6 mandatów;

Ponieważ wielu z Państwa wybory będą szczególnie interesowały, przedsta-
wiamy pokrótce związane z wyborami do Rady Osiedla  niektóre przepisy obowiązu-
jącego Statutu. Oto one:

§ 64 ust. 6. Zgłoszenie kandydatur na członków Rady Nadzorczej i na członków Rady 
Osiedla odbywa się pisemnie w terminie najpóźniej na 15 dni przed posiedzeniem 
pierwszej części Walnego Zgromadzenia i winno zawierać: 

1) imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL kandydata;
2) listę co najmniej 10 członków Spółdzielni popierających kandydata, 

zawierającą imiona i nazwiska, adresy zamieszkania, numery PE-
SEL i podpisy tych osób;

3) pisemną zgodę na kandydowanie;
4) oświadczenie kandydata odnośnie przynależności do Spółdziel-

ni, posiadania biernego prawa wyborczego, liczby kadencji w Ra-
dzie Nadzorczej w przypadku kandydatów na członków Rady 
Nadzorczej lub liczby kadencji w Radzie Osiedla w przypadku 
kandydatów do Rady Osiedla, potwierdzenie niezatrudnienia 
w Spółdzielni oraz nieprowadzenia interesów konkurencyjnych 
wobec Spółdzielni, określonych w ust. 6III, w tym także zasiada-
nia w organach podmiotów gospodarczych współpracujących  
ze Spółdzielnią;

5) zgodę kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych dla po-
trzeb wyborów do Rady Nadzorczej lub Rady Osiedla;

6) pozostałe informacje o kandydacie określone w §70 ust. 6.

ust. 6I. Zgłoszenie może zawierać także CV kandydata. W przypadku złożenia CV 
przez kandydata, członkowie Spółdzielni mają możliwość zapoznania się z jego treścią 
w siedzibie Spółdzielni lub w biurach administracji osiedli co najmniej na 14 dni przed 
terminem pierwszej części Walnego Zgromadzenia. 

ust. 6II. Wzory dokumentów wymienionych w ust. 6 i 6I określa Zarząd i zamieszcza 
do pobrania na stronie internetowej Spółdzielni co najmniej na 21 dni przed termi-
nem pierwszej części Walnego Zgromadzenia. W tym samym terminie ww. wzory do-
kumentów są do odbioru w siedzibie Spółdzielni i biurze administracji osiedla.  

ust. 6III. Pod pojęciem interesów konkurencyjnych należy rozumieć przede wszyst-
kim przypadki, w których: 

1) podmiot prowadzi działalność konkurencyjną w stosunku do działalno-
ści Spółdzielni, np. zabiega o te same tereny inwestycyjne, wynajmuje 
na tym samym terenie lokale użytkowe, negocjuje warunki umów z tymi 
samymi podmiotami świadczącymi usługi;, 

2) podmiot zawarł ze Spółdzielnią umowę o świadczenie usług lub dostawy.

§ 70 ust. 2I. Liczba mandatów do Rad Osiedli powinna wynikać z liczby członków 
Spółdzielni wg stanu na dzień 01 stycznia roku, w którym odbywać się będą wybory 
do Rady Osiedla przy zachowaniu zasady, że jeden członek Rady Osiedla przypada na 
700 członków Spółdzielni, przy czym liczba mandatów nie może być mniejsza niż 5,  
z zastrzeżeniem ust. 15.”

ust. 6. Kandydaci na członków Rady Nadzorczej lub Rady Osiedla mogą prowadzić 
kampanię wyborczą przed obradami Walnego Zgromadzenia i mogą być obecni na 
wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia. Członkowie Spółdzielni mogą kandy-
datom zadawać pytania. Prezentacji kandydatów w trakcie obrad Walnego Zgroma-
dzenia dokonuje przewodniczący danej części Walnego Zgromadzenia poprzez prze-
czytanie informacji o kandydatach opracowanej przez Zarząd na podstawie złożonych 
przez kandydatów dokumentów. Informacja, o której mowa powyżej musi zawierać:

1) imię i nazwisko kandydata oraz ulica i numer budynku, w którym znajduje 
się lokal, z którego wynika członkostwo kandydata;

2) wykształcenie i/lub zawód;
3) oświadczenie o ilości kadencji w Radzie Nadzorczej w przypadku kandy-

datów do Rady Nadzorczej lub ilości kadencji w Radzie Osiedla w przy-
padku kandydatów do Rady Osiedla oraz lat, w których trwały kadencje.

ust. 7. Informacja, o której mowa w ust. 6 może zawierać także:
1) dane o posiadanych przez kandydata uprawnieniach, licencjach, kwalifi-

kacjach, dyplomach, ukończonych kursach itp.
2) informacje o przynależności do różnego rodzaju organizacji;
3) dane o zainteresowaniach kandydata.

ust. 15. W przypadku takiej samej ilości głosów uzyskanych przez kilku kandydatów, 
w skład Rady Nadzorczej lub Rady Osiedla wchodzą wszyscy ci kandydaci nawet, je-
żeli z wyliczeń wynikać będzie, że jeden członek Rady Nadzorczej lub Rady Osiedla 
reprezentować będzie mniej niż 700 członków Spółdzielni.

 Ewentualne pytania na temat Walnego Zgromadzenia, wyborów do Rady 
Osiedla itp. prosimy wysyłać na adres e-mail: 

                              sprawysamorzadowe@smbudowlani.pl

                 Rafał Jaroch
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 Informacje Rady Nadzorczej  
SM „Budowlani” w Bydgoszczy

Szanowni Państwo
W maju kolejny raz spotkamy się na Walnym Zgromadzeniu Członków Spół-

dzielni, które jest najwyższym organem naszej Spółdzielni.
Korzystając z możliwości jaką daje nasz spółdzielczy kwartalnik, chcieliby-

śmy za jego pośrednictwem gorąco zaprosić Państwa do uczestnictwa w tym corocz-
nym spotkaniu, na którym będziecie Państwo mogli zapoznać się z sytuacją finan-
sową Spółdzielni, z jej działalnością oraz kierunkami dalszego rozwoju. To przede 
wszystkim możliwość czynnego uczestnictwa Państwa w podejmowaniu ważnych dla 
Spółdzielni i jej członków decyzji poprzez wyrażenie swojego głosu przy uchwalaniu 
uchwał, w dyskusjach oraz zgłaszaniu wniosków.

W październiku ub. roku Rada Nadzorcza przekazała Państwu informacje  
o niektórych pracach, które wykonała w okresie od rozpoczęcia swej kadencji w maju 
2013 roku.

Do chwili obecnej komisje problemowe Rady Nadzorczej przeprowadziły kil-
kadziesiąt kontroli finansowych, technicznych i samorządowych. Większość z nich zo-
stała oceniona pozytywnie, a z niektórych wysunięto wnioski i sporządzono zalecenia 
do realizacji. Jednym z ważniejszych, wydanych zaleceń była zmiana w planowaniu 
prac finansowanych z funduszu remontowego. Postawiono wymóg planowania wszel-
kich prac remontowych w perspektywie pięcioletniej z obowiązującym przestrzega-
niem oceny stanu środków funduszu remontowego nieruchomości. 

W marcu br. Rada Nadzorcza analizowała sprawozdanie finansowe Spółdziel-
ni za rok 2013, a następnie przyjęła bez zastrzeżeń opinię i raport biegłego rewidenta 
z badania tego sprawozdania finansowego. Firma badająca sprawozdanie była przez 
Radę Nadzorczą wybrana w drodze konkursu w listopadzie ub. roku.

Szczegółowe sprawozdanie Rady Nadzorczej zostanie opublikowane przed 
Walnym Zgromadzeniem i poddane pod dyskusję na tym Zgromadzeniu.

Wymierny efekt finansowy przyniosły podjęte w połowie ub. roku działania na 
rzecz zmniejszenia kosztów działalności Spółdzielni i zwiększenia jej przychodów. Na 
koniec roku 2013 Spółdzielnia uzyskała dodatkowo 1,26 mln zł oszczędności, które po-
zwoliły na obniżenie – na razie o ok. 7% - opłat za zarządzanie i administrowanie oraz na 
pokrycie pozostałych kosztów utrzymania nieruchomości ponoszonych przez członków.

W nawiązaniu do informacji w październikowym „Tu Mieszkam” o inicjatywie 
Rady Nadzorczej dotyczącej wykreślenia z listy statutowych organów Spółdzielni Rad 
Osiedli – Rada Nadzorcza wyjaśnia, że nie odbyło się dodatkowe Walne Zgromadzenie, 
które mogłoby to wykreślenie uchwalić przed rozpoczęciem w tym roku nowej kadencji 
Rad Osiedli. Jednym z argumentów Rady Nadzorczej uzasadniających rezygnację Spół-
dzielni z Rad Osiedli, był fakt powstawania Samorządów Domowych Mieszkańców, które 
de facto przejmują zadania Rad Osiedli w zakresie swoich nieruchomości. 

Rada Nadzorcza zatwierdziła nowy Regulamin Samorządu Domowego Miesz-
kańców, który opracowano wspólnie z członkami już istniejących samorządów.  
W celu ułatwienia wybierania przez mieszkańców swych samorządów, Rada Nadzor-
cza wniesie do porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia projekty uchwał 
mających na celu usprawnienie wyboru samorządów i realizację ich zadań.

Od lutego rozpoczęliśmy cykl spotkań z mieszkańcami dotyczących zakładania 
samorządów domowych. Pierwsze spotkanie odbyło się w Szkole Podstawowej nr 60 
w Bydgoszczy przy  ul Glinki.

W związku z tym, że Rady Osiedla nadal pozostaną statutowymi organami 
Spółdzielni, na najbliższym Walnym Zgromadzeniu zostaną wybrane trzy Rady Osie-
dla na nową kadencję. 

Ponownie staną Państwo przed możliwością dokonania wyboru swoich kan-
dydatów, tym razem do Rad Osiedli. W celu racjonalizacji działalności nowych Rad 
Osiedli, Rada Nadzorcza z Zarządem przygotowują projekt uchwały do Statutu nowe-
lizującej zakres działania Rad Osiedli. 

Aktualnie na kandydatów z poszczególnych osiedli głosują na Walnym Zgro-
madzeniu członkowie uprawnieni do głosowania z wszystkich osiedli. Oczekiwane jest 
wybieranie Rady Osiedla wyłącznie przez członków z danego osiedla. Na kolejnym 
Walnym Zgromadzeniu (w roku przyszłym) Rada Nadzorcza zaproponuje uchwalenie 
odpowiednich zmian do Statutu, które będą obowiązywały w czasie następnych wy-
borów do Rad Osiedli.

Uczestnicząc w przygotowaniach do tegorocznego Walnego Zgro-
madzenia, które odbędzie się w maju, Rada Nadzorcza - biorąc pod uwagę ro-
snące zainteresowanie członków sprawami swojej Spółdzielni oraz czas potrzebny na 
zrealizowanie porządku obrad – podzieliła Walne Zgromadzenie na siedem części. 
Mając na uwadze względy logistyczne mieszkańców osiedla Centrum, podjęła również 
decyzję o zorganizowaniu dwóch ostatnich części WZ na terenie osiedla Centrum.

Uważamy, że decyzje organizacyjne Rady Nadzorczej i Zarządu pozwolą Pań-
stwu na aktywne uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu w odpowiednich warunkach 
sprzyjających podejmowaniu racjonalnych decyzji.

Rada Nadzorcza zwraca się z prośbą do wszystkich członków Spółdzielni, od 
których głosów zależy dalszy rozwój Spółdzielni, o niezawodne przybycie na Walne 
Zgromadzenie.

Przeciwnicy członków Rady Nadzorczej – pomimo oddalenia przez Sąd ich 
pozwu o uchylenie zeszłorocznej uchwały Walnego Zgromadzenia o wynikach wy-
borów do Rady Nadzorczej – nadal czynią intensywne starania o odzyskanie władzy 
nad Spółdzielnią. Spodziewamy się wniesienia przez nich do porządku obrad Walne-
go Zgromadzenia projektów uchwał o odwołanie z funkcji obecnych członków Rady 
Nadzorczej.

Bez udziału Państwa i dalszego poparcia na Walnym Zgromadzeniu dla działań 
Rady Nadzorczej, rozwój Spółdzielni oraz dalsze zmniejszanie kosztów zależnych od 
Spółdzielni, mogą być trudniejsze. 

Pozostając do Państwa dyspozycji oczekujemy na wszelkie uwagi w dniu peł-
nienia dyżuru w siedzibie Spółdzielni w każdy pierwszy wtorek miesiąca od godz. 
16.00 oraz pod adresem e-mail: radanadzorcza@smbudowlani.pl

31 marca 2014 r.  

Rada Nadzorcza SM „Budowlani”
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Regulamin Samorządu Domowego Mieszkańców -  po zmianach

19 marca 2014 r. uchwałą Nr 11/2014 Rada Nadzorcza, po szeregu konsultacji 
i spotkań zarówno we własnym gronie, jak i z przedstawicielami Samorządów, przyję-
ła nowe brzmienie Regulaminu Samorządu Domowego Mieszkańców.

Zmianie uległo wiele przepisów dotychczas obowiązujących. Wydłużono ka-
dencję SDM z 3 do 4 lat, zwiększyły się również uprawnienia Samorządów. Nowy Re-
gulamin poszerza kompetencje Samorządów poprzez m.in. możliwość:

1) zapoznania się z zakresem prac objętych przetargiem oraz uczestniczenia, 
poprzez swojego przedstawiciela jako obserwatora, w pracach komisji prze-
targowej;

2) uczestniczenia w odbiorze prac remontowych na danej nieruchomości;

3) uczestniczenia, poprzez swojego przedstawiciela, w charakterze obserwa-
tora przy przeprowadzanych okresowych przeglądach technicznych nieru-
chomości;

4) uczestniczenia, poprzez swojego przedstawiciela, w odczytach stanów głów-
nych urządzeń pomiarowych w nieruchomości dokonywanych przez Spół-
dzielnię.

 Ponadto Samorządy będą do 31 marca otrzymywały i miały możliwość 
analizy rocznych zestawień dotyczących prac wykonywanych przez pracowników 
Spółdzielni i firmy zewnętrzne na ich nieruchomości. Na tej podstawie, raz do roku,  
w ciągu 30 dni od uzyskania ww. danych, Samorządy zwoływać będą sprawozdawcze 
zebrania  mieszkańców.

Obecnie w zasobach naszej Spółdzielni działa 12 Samorządów Domowych 
Mieszkańców, w następujących nieruchomościach:

Lp. Adres Przewodniczący

Osiedle „CENTRUM”

1. Powstańców Śląskich 9/IV Mirosława Małkowska

2. Jagiellońska 70A Andrzej Kramer   

3. Powstańców Wielkopolskich 23 Adam Niesobski   

4. Chodkiewicza 37/II Hanna Glinkowska

Osiedle „NA SKARPIE”

5. Nowowiejskiego 1 Jerzy Różański 

Osiedle „NA WYŻYNACH”

6. Zajęcza 16 Andrzej Niedźwiedzki

7. Komuny Paryskiej 6 Janusz Szabłowski

8. Białogardzka 21 Marian Ritter

9. Bohaterów Kragujewca 5 Teresa Mielcarek

10. Kąkolowa 7 Ewa Jędrzejewska

11. Białogardzka 10 Barbara Gdaniec

12. Modrakowa 42 A Krzysztof Jankowski

Zachęcamy mieszkańców pozostałych budynków do tworzenia Samorzą-
dów. Więcej informacji mogą Państwo uzyskać we właściwej administracji osiedla lub  
w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 110. Regulamin SDM jest również dostępny na stronie 
internetowej Spółdzielni www.smbudowlani.pl w zakładce „Statut i regulaminy”.

      
 Rafał Jaroch

REALIZACJA BUDŻETU w 2013 roku

Jak co roku po wykonaniu analiz, sprawozdań i podsumowań za miniony 
okres roczny w Spółdzielni, informujemy Państwa  o realizacji zaplanowanego bu-
dżetu.
Poniżej przedstawiamy wyniki działalności Spółdzielni za 2013 rok.

Wartość przychodów ogółem w Spółdzielni, w tym na pokrycie dostaw ener-
gii i usług komunalnych wyniosła 79 963 tys. zł i stanowi 99,7 % planu.
Przychody uzyskane bez dostaw energii i usług komunalnych ogółem wyniosły 38 703 
tys. zł, stanowią 95 % planu i są o 12% wyższe od przychodów uzyskanych w 2012 
roku.
Strukturę przychodów ogółem w Spółdzielni w 2013 roku przedstawia poniższy wy-
kres.



1958-2014
12 CZASOPISMO SPÓŁDZIELNI  MIESZKANIOWEJ  BUDOWLANI 13

REALIZACJA BUDŻETU 

Koszty ogółem w Spółdzielni poniesione w 2013 roku wyniosły  65 675 tys. zł i stano-
wią 92,7 %  planu. 
Koszty oraz wydatki poniesione przez Spółdzielnię bez dostaw energii i usług komu-
nalnych wyniosły 28 761 tys. zł i stanowią 91,7 % planu oraz 92,4% kosztów poniesio-
nych w 2012 roku.

Poniżej wykres przedstawia jak kształtuje się struktura kosztów ogółem.

W 2013 roku  na rewitalizację zasobów, między innymi na: wymianę instalacji elek-
trycznych, wykonanie instalacji p. poż., wymianę wind, malowanie klatek schodowych 
przeznaczono 3002 tys. zł. 
Inne remonty wykonane w minionym roku w częściach wspólnych budynków miesz-
kalnych to: 
wymiana dociepleń z pracami towarzyszącymi                                          429 tys. zł
wymiana instalacji elektrycznych                                             416 tys. zł
wymiana ciepłomierzy i wodomierzy na elektroniczne i ich legalizacja          627 tys. zł
malowanie klatek schodowych i innych części wspólnych budynków           398 tys. zł
remonty dźwigów                               278 tys. zł
wymiana domofonów                              192 tys. zł
remonty dróg i ciągów komunikacyjnych                             159 tys. zł
remont i wykonanie pionów pożarowych                              131 tys. zł
wykonanie ogrodzeń wraz z pracami towarzyszącymi                           134 tys. zł
usuwanie dewastacji                                113 tys. zł
remonty dachów                                   75 tys. zł

Oprócz wymienionych remontów poniesiono nakłady na renowację terenów zielo-
nych, remonty instalacji wewnątrz budynków, remonty balkonów i loggii, usuwanie 
przecieków i awarii oraz niezbędne prace wymagane prawem budowlanym lub zapo-
biegające pogorszeniu stanu technicznego budynków.

W 2013 roku Spółdzielnia uzyskała następujące wyniki finansowe:

1. Wynik w zakresie  utrzymania części wspólnych nieruchomości  
 przypadających na lokale ze spółdzielczymi prawami  
 oraz będącymi własnością odrębną                         - 643 tys. zł
2. Wynik na dodatkowej działalności gospodarczej Spółdzielni    + 9 369 tys. zł
 z czego przypada na:
 - pokrycie podatku dochodowego           1 370 tys. zł
 - pokrycie kosztów wyodrębniania własności
   lokali i jej przenoszenia na rzecz posiadaczy spółdzielczych praw do
   lokali oraz działalność korporacyjną i działalność kulturalno-oświatową 
 1 852 tys. zł,
 - utrzymanie terenów niezabudowanych na spółdzielczych osiedlach  

  580 tys. zł
 - zysk netto     5 567 tys. zł.
3. Nadwyżka na usługach komunalnych - do rozliczenia z użytkownikami               
 + 4 428 tys. zł

Lucyna Żebrowska

Rok 2013 w działalności Spółdzielni był kolejnym okresem, w którym osiągnę-
liśmy bardzo dobre wyniki finansowo-gospodarcze. Nastąpił realny wzrost wartości 
majątku o 4,92%, zanotowaliśmy zwiększenie obrotów o 1,51% oraz zmniejszenie eks-
ploatacyjnych kosztów utrzymania nieruchomości (bez remontów) o 2,2 % w stosun-
ku do roku 2012 i uzyskaliśmy wysoki dochód z działalności gospodarczej (o 23,8% 
większy niż w 2012 r.).

Z zysku z 2013 r. planujemy przeznaczyć na pokrycie kosztów utrzymania budyn-
ków więcej niż w latach ubiegłych, bo po około 0,30 zł/m2 powierzchni mieszkania mie-
sięcznie. Przypominamy, dofinansowanie przysługuje wyłącznie członkom spółdzielni.

Pozostała kwota zysku pochodząca z obrotu mieniem spółdzielni winna trafić 
na fundusz zasobowy jako źródło finansowania majątku. 

Trzeba podkreślić, że Spółdzielnia nie zarabia na eksploatacji Państwa budyn-
ków, nie wlicza narzutu zysku w koszty ich zarządzania, sprzątania, konserwacji i re-
montów, które staramy się obniżać. Zysk pochodzi wyłącznie z działalności gospodar-
czej.

Wdrożony przez Zarząd Spółdzielni w 2010 roku program zarządzania koszta-
mi przyniósł wymierne efekty w postaci utrzymania przez dwa lata tej samej stawki za 
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zarządzanie i administrowanie, a od tego roku nawet jej zmniejszenie, mimo wzrostu 
cen na materiały i usługi oraz zmniejszania obciążenia funduszu remontowego kosz-
tami pośrednimi Spółdzielni. W pracach remontowych szczególny nacisk kładziemy 
na prace modernizacyjne, których celem obok poprawy stanu technicznego jest ob-
niżenie kosztów zużycia energii. Dzięki temu Państwa globalne opłaty za mieszka-
nie są relatywnie niskie. Na przykład średni koszt centralnego ogrzewania w naszej 
Spółdzielni za rok 2013 wynosi tylko 1,84 zł/m2 powierzchni mieszkania. Globalnie 
średnia opłata mieszkaniowa w naszej Spółdzielni wynosi 9,24 zł/m2, w tym opłata 
zależna od Spółdzielni 2,96 zł/m2 ( z funduszem remontowym), a opłata na media 
dostarczane do Państwa mieszkań 6,28 zł/m2.

Większe o około 10 % zaliczki na wszystkie media są pożądanym przez więk-
szość użytkowników lokali zabezpieczeniem finansowym przed koniecznością jedno-
razowej zapłaty ujemnego wyniku z rozliczenia. Potwierdzeniem są nasze obserwa-
cje rozliczeń wody, gdzie Państwo z dużą dokładnością mogą ustalić poziom zużycia  
i dostosować wysokość zaliczki, a jednak są one o około 25 % wyższe od poniesionych 
kosztów.

Dochód z działalności gospodarczej jest uzyskiwany na najmie lokali użytko-
wych, dzierżawie terenów niezabudowanych, zarządzanie wspólnotami mieszkanio-
wymi, działalności inwestycyjnej, reklamie i wielu innych usługach, które dodatkowo 
poza zajmowaniem się gospodarowaniem Państwa nieruchomościami, oferują pra-
cownicy Spółdzielni.

Z tego dochodu, nie obciążając członków i właścicieli praw do lokali, pokrywamy 
koszty związane z korporacyjnym funkcjonowaniem Spółdzielni (sprawy wynikające  
z członkostwa), działalności kulturalno- oświatowej, a także koszty utrzymania ogól-
nospółdzielczych terenów, z których Państwo korzystacie.

Potwierdzona przez Biegłego Rewidenta pozytywna sytuacja majątkowa i fi-
nansowa wskazuje nie tylko na bezpieczne funkcjonowanie Spółdzielni, ale raczej na 
jej dynamiczny rozwój w celu przynoszenia bezpośrednich stałych korzyści dla człon-
ków, których wymiarem jest np. zmniejszanie opłat na pokrycie kosztów utrzymania 
budynków, pokrywanie przez Spółdzielnię kosztów wprowadzania nowych efektyw-
niejszych metod gospodarowania.

Bardzo ważną funkcją Spółdzielni jest zapewnianie niezakłóconej przez dłużni-
ków płynności finansowej nieruchomości, które mogą realizować remonty niezależnie 
od tego czy wszyscy wnieśli opłaty na fundusz remontowy. Ponadto Spółdzielnia może 
pozwolić sobie na pomoc osobom, które popadły w przejściowe trudności finansowe 
wyrażającą się dogodną formą spłaty zadłużenia w ratach. 

Wysoka płynność finansowa Spółdzielni jest gwarantem bezpieczeństwa eko-
nomicznego mieszkańców, zapewnia nie tylko bieżące regulowanie rachunków za me-
dia, ale również pozwala bez kredytów i dodatkowych obciążeń odsetkowych realizo-
wać kosztochłonne remonty budynków.
       Zarząd Spółdzielni

REALIZACJA BUDŻETU 

 CZAS SKOŃCZYĆ I ROZLICZYĆ

Stałym już tematem, który zamieszczamy w naszym kwartalniku jest rewitalizacja. 
Zagadnienie to ze względu na ciągłe powtarzanie niektórych informacji być może 
stało się już nużące. Tym razem jednak nie będziemy zagłębiali się w szczegóły re-

alizacji, ponieważ do wykonania pozostał niewielki zakres prac. Warto zaznaczyć, że obec-
nie trwają prace przy budowie parkingów i placów do zabawy i rekreacji. Chcemy zdą-
żyć z otwarciem placów zabaw do długiego weekendu majowego. Część rzeczowa dobiega 
jednak końca (planowany termin zakończenia III etapu to wrzesień 2014r), ale pozostaje 
jeszcze strona finansowa, na którą składają się nie tylko rozliczenia projektów z Urzędem 
Marszałkowskim, ale także rozliczenia na poszczególne nieruchomości. Na podstawie 
zawartych umów z Urzędem Marszałkowskim otrzymaliśmy i otrzymamy jeszcze realne 
środki finansowe, które będą podlegały rozliczeniu na nieruchomości, w których wykona-
ne były prace ujęte w programie rewitalizacji. Rozdział pozyskanych środków zamierzamy 
przeprowadzić w oparciu o następujące zasady:
- do rozliczenia dotacji przystąpimy po jej otrzymaniu w pełnej wysokości;
- pozyskane środki będą przekazane na fundusze remontowe poszczególnych nieruchomo-
ści, a także na pokrycie części kosztów modernizacji i rozbudowy parkingów zlokalizowa-
nych na nieruchomościach Spółdzielni i Miasta;
- wielkość procentowa dofinansowania uzależniona będzie od tego czy w nieruchomości, 
przeprowadzono prace wyłącznie w budynku mieszkalnym, czy również roboty zewnętrzne 
np. place zabaw
- koszt budowy parkingów na terenie Spółdzielni oraz Miasta jest finansowany przede 
wszystkim ze środków Spółdzielni, a także z pozostałej części dotacji.

Zapewne wielu z Państwa nasunie się pytanie skąd powstanie nadwyżka dotacji, 
która zostanie przeznaczona na pokrycie części kosztów budowy parkingów. Wyjaśnienie 
jest następujące: projekty realizowane przez naszą Spółdzielnię oprócz robót w budynkach 
obejmują również prace zewnętrzne i dlatego dla całego projektu w lokalnym Programie 
Rewitalizacji dotacja została ustalona na 35% wartości robót w budynkach, co wyraziło się 
ściśle określoną kwotą. Gdybyśmy w naszych projektach nie ujęli robót zewnętrznych mie-
libyśmy możliwość uzyskania tylko około 25% dotacji pod warunkiem, że nasze projekty 
zostałyby przyjęte do realizacji w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji.

W większości nieruchomości zostały, bądź są realizowane wyłącznie prace w bu-
dynkach, zatem zgodnie z powyżej przedstawionymi zasadami będą one objęte dotacją 
w wysokości około 25%. Natomiast dotacja z Urzędu Marszałkowskiego jest wyższa stąd 
powstaje nadwyżka, która zostanie przeznaczona na pokrycie części kosztów budowy par-
kingów. 

Decyzja o sposobie rozliczenia dotacji nie jest łatwa i powinna uwzględnić nie tylko 
interesy tych nieruchomości, które zostały ujęte w programie rewitalizacji, ale także pozo-
stałych, będących w naszych zasobach. Stąd koncepcja by, chociaż w pewnym stopniu po-
zyskiwane środki przeznaczyć na dofinansowanie kosztów budowy wspólnych parkingów.

  Elżbieta Rogalla
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ZMIANA CZASU  
PRACy KONSERWATORÓW

Przychody z części wspólnych  
nieruchomości

Zmiana czasu pracy konserwatorów oraz sposobu rozliczania  
i zaliczkowania funduszu remontowego

W związku z przeprowadzoną analizą dotyczącą czasu pracy konserwatorów  
osiedlowych, Zarząd Spółdzielni w celu usprawnienia realizowania zadań 
na rzecz mieszkańców i ograniczenia kosztów przez zwiększenie wydajno-

ści, podjął decyzję o zmianie godzin pracy dla tej grupy pracowników. Zmiana polega 
na przesunięciu godziny rozpoczęcia pracy z 700 na 730 ,a zakończenia z 1500 na 15 30 . 
Zmiany czasu pracy obowiązują od  01.03.2014.

Absolutną nowością w obciążeniach kosztami nieruchomości, jak i w rozlicza-
niu konserwatorów będzie  katalog określający niezbędny czas potrzebny na wykona-
nie poszczególnych prac w części wspólnej nieruchomości,  co pozwoli określić ryczał-
towe ceny realizowanych  robót konserwacyjno – remontowych.

Opracowywane cenniki weryfikujemy właśnie porównując je z cenami obowią-
zującymi na rynku usług świadczonych na rzecz innych zarządców nieruchomości. 
Analiza ta jednoznacznie obala zarzuty, że usługi nasze są drogie. Po wdrożeniu opi-
sywanych rozwiązań mogą stać się jeszcze tańsze, a poza wszelką wątpliwość będą dla 
zainteresowanych szczegółowym rozliczeniem swojej nieruchomości czytelniejsze.
Kontynuujemy również zapoczątkowane w 2012 roku, kiedy to ogólny fundusz remon-
towy Spółdzielni odzyskał oczekiwaną po zakończeniu programu dociepleń płynność, 
proces optymalizacji stawek na fundusz remontowy poszczególnych nieruchomości. 
Przypominamy, że ówczesne decyzje zaowocowały tym, że od marca 2013 roku ob-
niżyliśmy stawki w 12 budynkach. W tym roku taką propozycję złożymy kolejnym 18 
budynkom. Nie przypadkiem używamy słowa” propozycję”, gdyż w decyzje te chcemy 
zaangażować Państwa-właścicieli poszczególnych nieruchomości. My przedstawimy 
wyliczenia, zaproponujemy długofalowe prace, podpowiadając które trzeba, a które 
warto wykonać, a Państwo je ocenicie i zdecydujecie czy zmniejszyć i o ile stawki na 
fundusz remontowy. W przyszłości tą drogą będziemy chcieli ustalać wysokość stawek 
funduszu we wszystkich nieruchomościach. Powiedzie się to tylko pod warunkiem, że 
uda się w  wypracowywanie tych trudnych i odpowiedzialnych decyzji zaangażować 
większość z Państwa.
                                                                                                                                                Mirosław Brzemiński

Zupełnie naturalne jest, że wszyscy chcielibyśmy, aby opłaty eksploatacyj-
ne w naszych nieruchomościach były możliwie najniższe. Poniższy  artykuł 
przybliża zagadnienie uzyskiwania przychodów z części wspólnych, które 

są częściowym źródłem pokrywania kosztów, co  powoduje zmniejszenie opłat 
eksploatacyjnych w nieruchomościach,  
 Części wspólne, a więc między innymi: teren, ściany zewnętrzne budyn-
ków, dach, pomieszczenia pralni, suszarni,  komórek itp. mogą być wykorzysty-
wane zarówno przez mieszkańców, jak i inne podmioty np: prowadzące działal-
ność gospodarczą.

W przypadku mieszkańców mamy najczęściej do czynienia z:

1. wynajmem niewielkich pomieszczeń tzw.” komórek” ( pomieszczenia po zsy-
pach, pod schodami itp.). Zgodnie z przyjętymi w Spółdzielni rozwiązaniami wy-
najem poprzedzony jest ogłoszeniem dla mieszkańców. W przypadku większej 
ilości ofert bierze się pod uwagę sytuację zdrowotną, mieszkaniową i rodzinną 
zainteresowanych mieszkańców. Stawka wynajmu jest stała i wynosi 2,50 zł/m2. 
Stawka ta podlega corocznej waloryzacji o wskaźnik inflacji.

2. opłatami za korzystanie z pralni i suszarni. Opłaty te za 3 dni wynoszą:
- 5 zł za korzystanie z pralni
- 4 zł za korzystanie z suszarni (opłata wyłącznie w okresie grzewczym) 

Obecnie pomimo niewielkich opłat stosunkowo niewielka grupa mieszkańców 
korzysta z tych pomieszczeń. W przypadku  nie korzystania przez mieszkańców 
z pomieszczeń gospodarczych w danej nieruchomości istnieje możliwość ich wy-
dzierżawienia, po przekwalifikowaniu na pomieszczenie pomocnicze służące za-
spokajaniu potrzeb mieszkaniowych zgodnie z Uchwałą nr 286/2013 i 287/2013 
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „BUDOWLANI”.
 Znacznie bardziej dochodowy jest oczywiście wynajem lub dzierżawa 
części wspólnych na cele związane z działalnością gospodarczą. Warto pamiętać, 
że reklamy wielkopowierzchniowe na naszych ścianach, teren, na którym stoją 
pawilony handlowo - usługowe, dachy, na których montowane są anteny opera-
torów komórkowych itp. są źródłem dodatkowych przychodów  nieruchomości. 
Oczywiście zawsze należy „wyważyć” czy dodatkowy przychód zrekompensuje po-
tencjalne uciążliwości związane z najmem, czy dzierżawą. 
 Kończąc pragnę podkreślić, że zgodnie z ustawą o spółdzielniach miesz-
kaniowych przychody z części wspólnej stanowią przychód konkretnej nierucho-
mości i służą pokrywaniu jej kosztów eksploatacyjnych. Nadmieniam, że Spół-
dzielnia jest otwarta na wszelkie Państwa pomysły dotyczące uzyskania dodatko-
wych przychodów z części wspólnych Państwa nieruchomości.

Grzegorz Zasada 

Chcesz sprzedać czy zamienić mieszkanie?
Zapraszamy do zamieszczenia ogłoszenia

Na naszej stronie internetowej – www.smbudowlani.pl
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Jak co roku prezentujemy na łamach naszego kwartalnika zadłużenia w po-
szczególnych budynkach mieszkalnych. W tym roku po raz pierwszy, by lepiej od-
dać stopień zadłużenia, prezentujemy Państwu procentowy udział jego wielkości  
w rocznych przychodach Państwa nieruchomości. Również zwyczajowo podajemy 
stan funduszu remontowego. Tym razem w jednej tabelce. Prosimy jednak nie wiązać 
tych wartości, gdyż na razie zadłużenie na żadnym budynku nie jest na tyle znaczące 
by ograniczyć korzystanie ze środków funduszu (w przypadku jego dodatniego stanu).

Pragniemy podziękować wszystkim osobom  
terminowo regulującym opłaty mieszkaniowe!

Czy TWÓJ budynek jest zadłużony?

L.p. Adres nieruchomości
Zadłużenie 

na  
31.12.2013 r.

Wymiar opłat  
w budynku   
za 2013 r.

zadłużenie 
% w  

stosunku  
do opłaty 
rocznej

Stan funduszu  
remontowego  
na 31.12.2013

1. 3 Maja 16 7 023,76 189 459,47 3,71 114 968,32 zł

2. Chodkiewicza 37 I 3 293,86 164 178,18 2,01 127 080,91 zł

3. Chodkiewicza 37 II 8 728,95 166 183,76 5,25 150 010,90 zł

4. Chodkiewicza 37 III 32 937,95 167 350,56 19,68 99 758,44 zł

5. Chodkiewicza 72 2 446,69 87 942,97 2,78 32 654,19 zł

6. Czerkaska 13 16 316,19 165 435,36 9,86 -52 063,23 zł

7. Czerkaska 15 4 533,58 159 262,30 2,85 -64 587,20 zł

8. Czerkaska 17 4 044,09 167 745,57 2,41 -32 998,28 zł

9. Czerkaska 19 4 115,20 163 835,53 2,51 -49 172,00 zł

10. Czerkaska 27 3 249,16 191 224,62 1,70 -3 532,04 zł

11. Grabowa 1 14 205,64 389 283,28 3,65 -524 608,58 zł

12. Grabowa 7 21 447,00 418 872,16 5,12 -608 777,40 zł

13. Jagiellońska 25 2 539,95 192 179,04 1,32 123 919,39 zł

14. Jagiellońska 70 5 787,55 222 691,19 1,92 55 364,60 zł

15. Jagiellońska 70 A 4 280,92 359 050,69 1,61 229 030,44 zł

16. Jagiellońska 74 17 014,35 166 660,48 10,21 91 936,57 zł

17. Jurasza 5 1 647,18 120 418,63 1,37 57 177,64 zł

18. Jurasza 7 3 513,69 115 272,49 3,05 66 771,92 zł

L.p. Adres nieruchomości
Zadłużenie 

na  
31.12.2013 r.

Wymiar opłat  
w budynku   
za 2013 r.

zadłużenie 
% w  

stosunku  
do opłaty 
rocznej

Stan funduszu  
remontowego  
na 31.12.2013

19. Kaliska 9 2 856,16 106 996,04 2,67 -66 239,04 zł

20. Kaliska11 7 160,46 162 931,40 4,39 2 042,65 zł

21. Kasztanowa 27A 6 639,37 177 319,40 3,74 27 830,24 zł

22. Kasztanowa 43 2 311,42 151 719,73 1,52 17 169,17 zł

23. Kasztanowa 45 5 783,74 161 925,18 3,57 50 381,95 zł

24. Kasztanowa 49 8 252,91 407 121,58 2,03 -515 743,29 zł

25. Kozietulskiego 22 I 15 041,77 173 974,36 8,65 112 666,96 zł

26. Kozietulskiego 22 II 7 586,93 171 864,86 4,41 136 904,51 zł

27. Lelewela 35 1 398,77 68 977,18 2,03 -87 739,84 zł

28. Lelewela 45 3 574,53 217 672,72 1,64 65 562,53 zł

29. Lelewela 47 6 092,63 214 957,79 2,83 71 297,98 zł

30. Lelewela 48 9 990,05 272 102,30 3,67 113 296,98 zł

31. Lelewela 49 17 752,37 210 011,74 8,45 36 528,41 zł

32. Markwarta 10 10 439,79 188 396,67 5,54 117 561,41 zł

33. Moczyńskiego 1 4 403,79 200 724,30 2,19 57 975,02 zł

34. Moczyńskiego 3 2 938,84 213 534,10 1,38 31 327,62 zł

35. Moczyńskiego 5 10 900,02 207 601,05 5,25 -103 926,22 zł

36. Niemcewicza 1-3 22 772,68 352 731,73 6,46 466 956,92 zł

37. Paderewskiego 6-8 1 221,11 133 912,76 0,91 45 960,91 zł

38. Park Ludowy 5 2 846,11 190 598,18 1,49 23 043,15 zł

39. Plater  4 465,87 77 049,16 0,60 -10 263,67 zł

40. Plater 12-14 1 801,79 87 973,75 2,05 -23 413,66 zł

41. Plater 15 2 573,80 133 322,56 1,93 39 592,99zł

42. Poniatowskiego 28 I 7 378,64 176 523,00 4,18 104 085,89 zł

43. Poniatowskiego 28 II 7 358,14 174 428,48 4,22 87 134,22 zł

44. Powstańców Śląskich  9 I 9 871,11 216 480,02 4,56 78 531,55 zł

45. Powstańców Śląskich  9 II 17 676,06 232 153,22 7,61 49 932,37 zł
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L.p. Adres nieruchomości
Zadłużenie 

na  
31.12.2013 r.

Wymiar opłat  
w budynku   
za 2013 r.

zadłużenie 
% w  

stosunku  
do opłaty 
rocznej

Stan funduszu  
remontowego  
na 31.12.2013

46. Powstańców Śląskich  9 
III 3 057,61 227 502,91 1,34 120 353,76 zł

47. Powstańców Śląskich  9 
IV 9 511,12 248 880,14 3,82 -164 878,62 zł

48. Powstańców Śląskich 
11 II 967,74 98 526,05 0,98 -24 159,61 zł

49. Powstańców Śląskich 
11 III 2 053,66 91 975,69 2,23 -38 857,79 zł

50. Powstańców Śląskich 
11 IV 8 648,33 86 820,47 9,96 27 362,37 zł

51. Powstańców Śląskich 13 I 2 326,25 205 081,16 1,13 102 423,01 zł

52. Powstańców Śląskich 
13 II 5 213,96 202 390,78 2,58 36 047,30 zł

53. Powstańców  
Wielkopolskich  9 1 757,41 164 565,12 1,07 22 142,84 zł

54. Powstańców  
Wielkopolskich 11 16 735,90 125 910,78 13,24 -34 689,08 zł

55. Powstańców  
Wielkopolskich 13A 1 742,55 120 106,36 1,45 -22 244,04 zł

56. Powstańców  
Wielkopolskich 22 10 546,44 492 299,37 2,14 731 628,29 zł

57. Powstańców  
Wielkopolskich 23 7 971,63 190 984,19 4,17 52 549,58 zł

58. Powstańców 
 Wielkopolskich 24 22 691,37 491 557,95 4,62 -215 290,82 zł

59. Powstańców  
Wielkopolskich 36 8 406,33 95 850,18 8,77 18 761,70zł

60. Powstańców  
Wielkopolskich 38 10 679,39 207 777,47 5,14 157 135,92 zł

61. Powstańców  
Wielkopolskich 40 6 268,90 207 709,41 3,02 112 448,00 zł

62. Powstańców  
Wielkopolskich 42 8 556,34 211 075,67 4,05 89 216,92 zł

63. Zamojskiego  5 4 946,43 135 103,64 3,66 36 603,52 zł

64. Zamojskiego 14 62 516,34 284 543,00 21,97 219 319,34 zł

Ogółem: 548 812,70 12 578 709,88 4,36 1 967 264,89 zł

Tabela VI.16. Osiedle „Na Skarpie” 

L.p. Adres nieruchomości
Zadłużenie  

na  
31.12.2013 r.

Wymiar opłat  
w budynku   
za 2013 r.

zadłużenie 
% w  

stosunku  
do opłaty 
rocznej

Stan funduszu  
remontowego  
na 31.12.2013

1. Bełzy 50 13 588,63 545 819,16 2,49 -28 342,77 zł

2. Bełzy 52 27 307,53 874 204,61 3,12 -15 201,21 zł

3. Grzymały-Siedleckiego  2 5 866,03 253 306,07 2,32 18 036,74 zł

4. Grzymały-Siedleckiego  3 1 985,71 257 842,12 0,77 -24 519,55 zł

5. Grzymały-Siedleckiego  4 14 287,12 360 793,76 3,96 104 755,19 zł

6. Grzymały-Siedleckiego  5 5 474,74 252 100,36 2,17 3 961,33 zł

7. Grzymały-Siedleckiego  6 20 378,22 209 060,83 9,73 17 953,58 zł

8. Grzymały-Siedleckiego  7 
Ogrody 8 8 174,39 476 857,67 1,71 192 658,75 zł

9. Grzymały-Siedleckiego  8 2 572,89 266 401,68 0,97 45 365,97 zł

10. Grzymały-Siedleckiego  9 9 702,46 269 698,63 3,60 -47 267,44 zł

11. Grzymały-Siedleckiego 
21 
Nałkowskiej 2 7 249,59 569 228,99 1,27

-116 285,51 zł

12. Grzymały-Siedleckiego 
23 6 643,68 224 127,43 2,96 -53 825,39 zł

13. Grzymały-Siedleckiego 
25 
Nałkowskiej 6 18 596,92 551 443,64 3,37

154 300,06zł

14. Grzymały-Siedleckiego 
27 8 476,26 227 931,99 3,72 -21 159,80 zł

15. Grzymały-Siedleckiego 
29 
Nałkowskiej 10 25 853,33 567 294,45 4,56

184 168,99 zł

16. Grzymały-Siedleckiego 
31 4 851,60 227 622,98 2,13 -37 059,20 zł

17. Grzymały-Siedleckiego 
33 9 768,72 358 156,75 2,73 86 774,51 zł

18. Grzymały-Siedleckiego 
34 13 334,17 225 068,23 5,92 -38 592,11zł

19. Grzymały-Siedleckiego 
36 12 374,19 357 613,27 3,46 29 717,64 zł

20. Grzymały-Siedleckiego 
38 8 573,21 359 720,94 2,38 36 597,26 zł

21. Ku Wiatrakom  5 47 438,49 809 067,87 5,86 -144 697,33 zł
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L.p. Adres nieruchomości
Zadłużenie  

na  
31.12.2013 r.

Wymiar opłat  
w budynku   
za 2013 r.

zadłużenie 
% w  

stosunku  
do opłaty 
rocznej

Stan funduszu  
remontowego  
na 31.12.2013

22. Ku Wiatrakom  7 59 031,68 1 274 539,20 4,63 -244 145,56 zł

23. Ku Wiatrakom  9 13 788,23 444 306,80 3,10 -207 376,71zł

24. Ku Wiatrakom 11 16 533,06 545 665,50 3,03 -288 691,24 zł

25. Ku Wiatrakom 13 114 884,56 543 869,94 21,12 -23 147,58 zł

26. Ku Wiatrakom 15 2 592,87 216 844,92 1,20 -14 148,99 zł

27. Ku Wiatrakom 17 1 759,01 350 889,78 0,50 -14 512,90 zł

28. Ku Wiatrakom 19 2 701,86 211 725,01 1,28 -80 004,88 zł

29. Nałkowskiej  1 11 762,76 228 842,15 5,14 -13 557,65 zł

30. Nałkowskiej  3 
Ogrody 22 7 224,32 484 600,23 1,49 -152 989,70 zł

31. Nałkowskiej  4 5 744,93 223 916,84 2,57 -42 766,20 zł

32. Nałkowskiej  5 4 159,86 212 222,30 1,96 -52 364,67 zł

33. Nałkowskiej  7 
Ogrody 26 13 369,89 493 252,30 2,71 -141665,54 zł

34. Nałkowskiej  8 3 305,61 211 525,08 1,56 -1 421,28 zł

35. Nałkowskiej 12 24 470,96 288 934,48 8,47 121 277,92 zł

36. Nowowiejskiego 1 12 817,57 537 036,25 2,39 -11 750,67 zł

37. Nowowiejskiego 2 
Ogrody 5 31 768,98 967259,87 3,28 -31 457,11 zł

38. Nowowiejskiego 3 22 574,54 805 746,66 2,80 -26 740,65 zł

39. Ogrody  7 62 869,12 1 321 965,89 4,76 172 645,76 zł

40. Ogrody  9 18 170,49 518 922,07 3,50 -122 042,96 zł

41. Ogrody 10 12 470,93 204 227,06 6,11 152 099,01 zł

42. Ogrody 11 47 410,24 567 466,70 8,35 -117 369,34 zł

43. Ogrody 12 4 997,93 452 492,07 1,10 137 607,27 zł

44. Ogrody 13 45 304,22 1 272 701,37 3,56 186 523,53zł

45. Ogrody 17 12 351,67 469 473,93 2,63 84 978,04zł

46. Ogrody 23 37 072,62 1 173 087,00 3,16 103 284,06 zł

47. Ogrody 24 1 191,91 221 911,09 0,54 -99 323,51 zł

48. Ogrody 25 58 140,73 1 446 370,49 4,02 418 024,59 zł

49. Ogrody 27 17 776,26 478 995,35 3,71 -4 935,26 zł

50. Ogrody 29 21 717,42 641 586,36 3,38 22 117,62 zł

51. Ogrody 31 29 908,57 464 678,11 6,44 32 831,10 zł

Ogółem 990 370,68 25 518 416,23 3,88 88 316,21 zł

Tabela VI.17. Osiedle „Na Wyżynach” 

L.p. Adres nieruchomości
Zadłużenie  

na  
31.12.2013 r.

Wymiar opłat  
w budynku   
za 2013 r.

zadłużenie 
% w  

stosunku  
do opłaty 
rocznej

Stan funduszu  
remontowego  
na 31.12.2013

1. Białogardzka  4 9 605,78 482 689,21 1,99 -68 237,97 zł

2. Białogardzka  6 27 177,64 1 006 318,88 2,70 -18 063,55 zł

3. Białogardzka  8 7 070,71 115 368,44 6,13 -5 214,95 zł

4. Białogardzka 10 1 494,90 119 304,27 1,25 -71 446,92 zł

5. Białogardzka 12 1 053,77 138 328,20 0,76 -39 355,89 zł

6. Białogardzka 15 19 783,19 377 426,14 5,24 -35 338,73 zł

7. Białogardzka 17 7 629,70 212 218,06 3,60 -18 863,82 zł

8. Białogardzka 18 3 376,66 124 433,85 2,71 -5 629,90 zł

9. Białogardzka 20 889,94 119 536,89 0,74 11 407,48 zł

10. Białogardzka 21 2 201,84 246 494,76 0,89 -80 421,95 zł

11. Białogardzka 22 2 231,64 119 285,75 1,87 990,17 zł

12. Białogardzka 24 2 029,32 104 533,24 1,94 -187 845,50 zł

13. Białogardzka 25 373,60 110 389,57 0,34 -122 036,17 zł

14. Białogardzka 26 1 288,51 106 824,79 1,21 -187 843,46 zł

15. Białogardzka 28 7 125,72 103 554,74 6,88 -185 601,17 zł

16. Bohaterów Kragujewca 5 13 200,21 438 896,80 3,01 43 056,81 zł

17. Bohaterów Kragujewca 7 6 681,21 434 924,48 1,54 34 415,16 zł

18. Boya-Żeleńskiego  2 16 964,30 551 012,21 3,08 126 610,44 zł

19. Boya-Żeleńskiego  6 40 859,33 564 809,72 7,23 -25 598,52 zł

20. Boya-Żeleńskiego  8 14 373,76 170 965,65 8,41 50 086,03 zł

21. Boya-Żeleńskiego 10 3 257,95 163 277,19 2,00 13 829,35 zł

22. Boya-Żeleńskiego 12 3 533,27 165 366,92 2,14 36 243,63 zł

23. Boya-Żeleńskiego 14 3 707,59 157 281,96 2,36 17 268,86 zł

24. Boya-Żeleńskiego 20 12 859,95 376 741,54 3,41 -24 805,17 zł

25. Boya-Żeleńskiego 22 9 643,02 172 941,56 5,58 -17 341,36 zł

26. Boya-Żeleńskiego 30 3 817,57 219 577,97 1,74 16 308,11 zł

27. Boya-Żeleńskiego 36 1 916,23 224 306,84 0,85 -12 355,65 zł

28. Glinki  32 96 517,00 750 842,65 12,85 -283 125,75 zł

29. Glinki  80 – 82 18 429,82 399 867,90 4,61 42 861,56 zł

30. Glinki 116 11 985,43 388 298,45 3,09 -72 716,73 zł

31. Glinki 116A 1 531,71 200 269,60 0,76 -69 911,36 zł

32. Glinki 125 172,11 138 960,25 0,12 -136 882,50 zł
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L.p. Adres nieruchomości
Zadłużenie  

na  
31.12.2013 r.

Wymiar opłat  
w budynku   
za 2013 r.

zadłużenie 
% w  

stosunku  
do opłaty 
rocznej

Stan funduszu  
remontowego  
na 31.12.2013

33. Glinki 127 3 738,98 115 389,39 3,24 10 108,47 zł

34. Kąkolowa 7 4 117,08 328 085,09 1,25 33 077,20 zł

35. Komuny Paryskiej  1 11 042,80 409 861,94 2,69 -29 810,76 zł

36. Komuny Paryskiej  2 8 173,10 161 535,99 5,06 -46 690,82 zł

37. Komuny Paryskiej  2A 37 801,53 231 665,60 16,32 -217 251,34 zł

38. Komuny Paryskiej  3 8 883,65 449 843,24 1,97 51 563,77 zł

39. Komuny Paryskiej  4 4 456,74 159 943,79 2,79 -7 355,64 zł

40. Komuny Paryskiej  5 7 345,10 426 385,65 1,72 -46 939,82 zł

41. Komuny Paryskiej  6 2 468,99 161 693,80 1,53 -49 835,83 zł

42. Komuny Paryskiej  7 8 420,13 418 278,46 2,01 41 910,86 zł

43. Komuny Paryskiej  8 3 487,33 184 303,78 1,89 54 223,74 zł

44. Komuny Paryskiej 11 10 576,68 555 966,37 1,90 134 185,58 zł

45. Kozala 4 1 725,53 181 259,32 0,95 36 421,44 zł

46. Kozala 6 2 080,01 181 477,54 1,15 41 174,25 zł

47. Kozala 8 1 133,34 178 235,00 0,64 36 393,00 zł

48. Łomżyńska 49 2 822,64 216 989,12 1,30 44 142,86 zł

49. Magnuszewska 3 4 102,78 212 066,60 1,93 114 166,41 zł

50. Magnuszewska 5 2 429,16 265 030,28 0,92 155 631,22 zł

51. Modrakowa 42A 8 860,66 212 339,75 4,17 9 386,62 zł

52. Modrakowa 56 2 436,51 214 868,69 1,13 67 467,34 zł

53. Modrakowa 80 26 555,13 549 159,08 4,84 -78 990,64 zł

54. Przyjazna 1 20 451,84 413 100,32 4,95 7 144,17 zł

55. Przyjazna 2 4 494,50 164 323,06 2,74 -47 985,37 zł

56. Przyjazna 3 24 124,20 438 089,83 5,51 73 011,76 zł

57. Przyjazna 4 4 460,43 154 602,11 2,89 -60 734,21 zł

58. Przyjazna 5 8 209,73 432 853,06 1,90 74 698,01 zł

59. Przyjazna 6 1 647,90 156 039,24 1,06 -67 361,82 zł

L.p. Adres nieruchomości
Zadłużenie  

na  
31.12.2013 r.

Wymiar opłat  
w budynku   
za 2013 r.

zadłużenie 
% w  

stosunku  
do opłaty 
rocznej

Stan funduszu  
remontowego  
na 31.12.2013

60. Przyjazna 7 10 254,52 425 324,94 2,41 67 183,91 zł

61. Rysia  1 6 691,24 204 552,34 3,27 -73 038,29 zł

62. Rysia  3 2 807,00 196 323,70 1,43 -50 346,77 zł

63. Rysia  5 11 278,53 331 445,47 3,40 -19 120,50 zł

64. Rysia  7 6 808,22 333 881,04 2,04 -151 480,08 zł

65. Rysia 14 2 083,46 113 649,52 1,83 23 718,48 zł

66. Rysia 22 10 118,28 169 429,18 5,97 98 586,20 zł

67. Węgierska 1 11 157,38 400 717,00 2,78 20 976,86 zł

68. Węgierska 3 5 457,83 412 855,54 1,32 -3 859,81 zł

69. Węgierska 5 13 642,39 412 515,26 3,31 -17 240,23 zł

70. Węgierska 7 10 173,93 429 031,57 2,37 -99 016,52 zł

71. Wiosny Ludów 1 20 497,59 164 229,63 12,46 26 901,36 zł

72. Wiosny Ludów 2 4 430,29 380 409,07 1,16 88 054,88 zł

73. Wiosny Ludów 3 3 999,79 157 863,59 2,53 -10 822,98 zł

74. Wiosny Ludów 4 8 351,26 407 747,17 2,05 -32 338,57 zł

75. Wiosny Ludów 5 3 813,28 159 665,98 2,39 19 926,99 zł

76. Wiosny Ludów 6 16 709,24 419 944,66 3,98 -128 621,56 zł

77. Wiosny Ludów 7 463,69 179 214,68 0,26 49 063,23 zł

78. Wiosny Ludów 8 30 625,11 421 690,23 7,26 -110 791,52 zł

79. Zajęcza  2 11 901,08 281 571,68 4,23 122 486,99 zł

80. Zajęcza  4 3 836,98 286 629,31 1,34 147 534,42 zł

81. Zajęcza  6 12 557,40 377 334,30 3,33 288 001,82 zł

82. Zajęcza  8 6 293,62 194 703,53 3,23 110 193,90 zł

83. Zajęcza 10 5 742,28 328 784,58 1,75 185 168,73 zł

84. Zajęcza 12 5 624,59 290 925,68 1,93 124 396,15 zł

85. Zajęcza 14 9 841,14 404 779,34 2,43 257 769,30 zł

86. Zajęcza 16 3 215,61 189 160,25 1,70 122 901,05 zł

87. Zajęcza 18 7 938,33 257 199,96 3,09 172 976,18 zł

88. Zajęcza 20 6 892,70 305 196,69 2,26 212 360,20 zł

Ogółem 832 036,61 25 215 210,47 3,30 497 714,85 zł
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INFORMACJE W SERWISIE

Jakie informacje można znaleźć w serwisie?

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Budowlani” wychodząc naprzeciw współczesnym ocze-
kiwaniom nowoczesnego i świadomego klienta wprowadziła w ostatnim czasie  
E-usługi. Serwis ten to nowoczesne narzędzie, za pomocą którego, klienci korzysta-

jący z web konta, mogą uzyskać informacje związane z posiadanymi lokalami. 
Konto każdego klienta podzielone zostało na dwa funkcjonalne moduły, w których każdy 
zainteresowany może znaleźć informacje, które go w danej chwili interesują. 
Pierwsza część to:

Konto:
- wiadomości
- wyloguj
- informacje
- zmień hasło

Druga to:
E-usługi
- lokale kontrahenta
- dokumenty
- odczyty liczników

Nowa usługa posiada wiele zalet i wprowadza pewne ułatwienia. Możemy wymienić choć-
by możliwość drukowania faktur za lokale użytkowe czy dostęp do protokołów i uchwał  
Zarządu Spółdzielni oraz Rady Nadzorczej, które dostępne są jedynie wybranej grupie czyli 
członkom naszej Spółdzielni. Klient bez konieczności wychodzenia z domu czy spędza-
nia długich minut przy telefonie może sprawdzić aktualne saldo, odczytać wiadomości dla 
członków oraz członków oczekujących (np. o Walnym Zgromadzeniu, awarii prądu, itp.)
Niewątpliwą zaletą tego serwisu jest również to, że nasz klient ma w jednym miejscu zgro-
madzone wszystkie informacje o wszystkich lokalach, które są aktualnie w jego posiada-
niu. Będąc nowocześnie zarządzaną firmą dostrzegamy konieczność zmian, które wpływa-
ją na jakość obsługi naszych mieszkańców. Cenimy czas naszych klientów a także dbamy 
o środowisko naturalne, dlatego też wprowadziliśmy usługę, dzięki której odpowiedzi na 
pisma lokatorów członków można otrzymać elektronicznie.
Wierzymy, że wszystkie zmiany prowadzą do doskonalenia proponowanych przez nas 
usług, które mają dbać o komfort i zadowolenie naszych klientów. Serdecznie polecamy 
zapoznanie się z nowymi możliwościami, jakie proponuje nowy serwis. Niewykluczone, że 
korzystanie z proponowanych usług nasunie Państwu pewne pomysły, które dla nas staną 
się kolejnym bodźcem do działania i rozwoju, ponieważ jedną z wartości naszej firmy jest 
innowacyjność i stały rozwój.
Konkretne zawiadomienie, otrzymają Państwo do skrzynek pocztowych na przełomie maj/
czerwiec 2014 roku.

Artur Gołata

Poprzedni artykuł o tym samym tytule spotkał się z ciepłym przyjęciem wśród 
czytelników, czego dowodem były maile czy telefony do Spółdzielni. Zatem roz-
wijamy ten wątek w oparciu o sugestie, które do nas wpłynęły.

Jedną z głównych bolączek osiedli mieszkaniowych jest problem parkowania 
pojazdów. Starania Spółdzielni czy innych podmiotów mogą tylko w ograniczonym 
zakresie poprawić tę sytuację. Zwróćmy jednak uwagę, że czasem sami pomniejszamy 
ilość i tak stosunkowo niewielu miejsc do parkowania. Każdy z nas na pewno wielo-
krotnie widział samochód postawiony w sposób uniemożliwiający parkowanie innym. 
Zazwyczaj wystarczyłoby delikatnie przeparkować auto, o choćby pół metra, aby inny 
pojazd mógł również bez problemu stanąć obok. Jednak wielu z nas kieruje się tyl-
ko i wyłącznie swoją wygodą , a o odpowiednim parkowaniu przypomina sobie tylko  
w chwili, gdy dla nich samych miejsca zabraknie.

Swoistym problemem jest parkowanie „na chwilę” pod klatką, aby np. za-
nieść ciężkie zakupy, czy żeby skrócić drogę dojścia osobie niepełnosprawnej. W ta-
kich przypadkach problem jest dwojakiego rodzaju. Z jednej strony , gdy ta „chwila” 
trwa zbyt długo, utrudnia ruch innym, czy stanowi problem dla dojazdu np. karetki. 
Z drugiej jednak strony, powoduje, że wielu „życzliwych”, nie bacząc na przyczyny za-
trzymania pojazdu i ich tymczasowość, od razu spieszy poinformować o złym parko-
waniu odpowiednie służby. Ewentualna blokada na kole, założona przez Straż Miejską 
może spowodować większe problemy dla mieszkańców, niż na moment pozostawiony 
samochód. Jednym słowem – dyscyplinujmy się sami będąc jednocześnie życzliwi  
i wyrozumiali dla innych.

Kontynuując wątek z poprzedniego artykułu dotyczący palenia papierosów, 
nieakceptowalnym społecznie problemem staje się robienie tego na klatce schodowej, 
a już karygodnym jest „puszczanie dymka” w windach. Czas od opuszczenia miesz-
kania do wyjścia z klatki nie jest zbyt długi, by nie można było wstrzymać się przez 
tę minutę!? Dym papierosowy dla większości nie jest przyjemny, a na pewno nie jest 
zdrowy. Szanujmy innych, miejmy tyle kultury, nie palmy na klatkach! Tym bardziej, 
że statystyki wykazują, że palacze są w mniejszości i stale ich ubywa.

Regulamin ładu i porządku określa ramy godzinowe tzw. ciszy nocnej, zabra-
nia wykonywania wszelkich czynności zakłócających spokój mieszkańcom w niedzielę  
i święta, a także w dni powszednie od godz. 2200 do 600 rano. Nie jest to wymysł Spół-
dzielni, a powszechnie obowiązujące zwyczaje. Powinniśmy pamiętać  o tym , że obok 
mieszkają sąsiedzi. Kiedyś istniał dobry zwyczaj, że np. przed „osiemnastką” jubilat 
odwiedzał sąsiadów, prosząc o wyrozumiałość w związku z jego urodzinami i hałasami 
temu towarzyszącymi. Warto by do tej zasady powrócić, a wtedy zapewne wyrozu-
miałość i życzliwość współmieszkańców na pewno będzie większa. Inną sprawą są 
remonty. Jakże często wysłuchujemy dźwięków wiertarki zza ściany? Przywołane po-
wyżej normy mają tu oczywiście również zastosowanie. Pamiętajmy też, remontując 
mieszkanie, że sobotni poranek, np. o siódmej czy ósmej rano to również nie jest naj-
właściwsza pora na wytwarzanie hałasów. Starajmy się rozumieć oczekiwania innych 
nawet jeśli regulamin tego nie zabrania.

Kultura wspólnego zamieszkiwania
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CENy LOKALI

Odrębnym problemem, który nie wynika może z braku kultury, prędzej  
z niewłaściwie rozumianej życzliwości jest wpuszczanie obcych przez domofon. Prze-
czy to sensowi montowania domofonów ograniczając nasze bezpieczeństwo, a zimą  
powoduje, że w naszych klatkach koczują bezdomni czego znaczna większość sobie 
nie życzy. Zasługują oni na naszą pomoc i zainteresowanie, ale czyńmy to w ramach 
istniejących form pomocy zorganizowanej np. noclegowni, do których zawiezie ich 
Straż Miejska. Oczywiście część z nich nie chce z tej pomocy skorzystać, bo nie moż-
na tam spożywać alkoholu. Dlatego miejmy tę świadomość, że wpuszczeni do naszej 
klatki, alkohol spożywać będą, o brudzeniu, niszczeniu nie wspominając. Koszty ich 
usuwania obciążą mieszkańców.
    Rafał Jaroch

Ceny lokali mieszkalnych w naszych zasobach

W tym wydaniu „Tu Mieszkam” przedstawiamy ceny m2 lokali mieszkalnych  
z transakcji  przeprowadzonych w I kwartale 2014 w naszych zasobach. Są to ceny 
wyliczone na podstawie cen transakcyjnych spisanych z aktów notarialnych sprze-
daży lokali mieszkalnych wpływających do Spółdzielni. Na tej podstawie moż-
na oszacować wartość swoich mieszkań w celu przedstawienia jej potencjalnemu 
nabywcy lub by samemu wiedzieć, jaką wartość przedstawia nasze mieszkanie. 
Porównując kwartał I 2013 roku i kwartał I 2014 roku można zauważyć tenden-
cję zwyżkową cen mieszkań do 35 m2 będących w obrocie gdyż np. mieszka-
nia w I kwartale 2013 do 35 m2 średnio można było sprzedać za 2859 zł za m2  

a w I kwartale 2014 za 3861 zł za m2. Ceny mieszkań do 45 m2 i do 60 m2 spadły do 
poziomu 3854 za m2 i 3174 za m2 .

Poniżej przedstawiamy ceny mieszkań  
za okres od stycznia 2014 roku do marca 2014 roku. 

średnia cena za m2 od 
01/2014 do 03/2014 do 29 m2 do 35 m2 do 45 m2 do 60 m2 więcej

Centrum 3992 3861 3854 3174 3150

Na Skarpie 4177 3664 3711 3403 3046

Na Wyżynach brak danych brak danych 3644 3383 3663

Barbara Budziak

Czy za korzystanie z serwisu WebMon i E-usługi pobierana jest opłata?
Nie ma opłaty za te usługi, dostęp do danych w obu przypadkach jest bezpłatny. Po wpro-
wadzeniu właściwego kodu aktywacyjnego można przeglądać informacje dotyczące np.  
zużyć wody, ciepła czy wpłat za mieszkanie.

Gdzie mogę otrzymać blankiety do wpłat za mieszkanie?
Blankiety do wpłat za mieszkanie można otrzymać we właściwej administracji osiedla lub 
w dziale obsługi mieszkańców przy ul. T. Boya Żeleńskiego 1 – parter.

Wymieniłam okna w mieszkaniu, czy przysługuje mi zwrot części kosz-
tów wymiany?
Zwrot części kwoty przysługuje osobie uprawnionej po uprzednim  potwierdzeniu przez 
pracownika administracji dokonania wymiany okien. W tym celu po wymianie okna nale-
ży udać się z fakturą do właściwej dla miejsca zamieszkania administracji osiedla i złożyć 
oświadczenie dotyczące spełnienia warunków technicznych  wymiany. 

Kupiłam mieszkanie i nie przystąpiłam do Spółdzielni, czy mogę teraz 
złożyć deklarację członkowską i zostać jej członkiem?
Tak może Pani, ponieważ osoba posiadająca prawo do lokalu może zostać członkiem 
Spółdzielni w każdej chwili. W tym celu powinna Pani wypełnić deklarację członkowską 
i dokonać wpłaty wpisowego oraz udziału (jednego na każde posiadane prawo). Obecnie 
wpisowe wynosi 336 zł (nie może przekraczać 1/5 minimalnego wynagrodzenia za pracę) 
a udział 300 zł.

Czy posiadając z synem w ułamkowych częściach mieszkanie musimy 
wyznaczyć spośród siebie pełnomocnika?

Tak, w przypadku posiadania w ułamkowych częściach prawa do lokalu powinniście  
Państwo wyznaczyć spośród siebie pełnomocnika do reprezentowania praw w Spółdzielni. 
Pełnomocnik może też zawrzeć umowę o przeniesienie własności lokalu. 

Czy w dalszym ciągu można składać wnioski o przeniesienie własności 
mieszkania?

Tak, w dalszym ciągu można składać  wnioski o przeniesienie własności. Druk jest do po-
brania z naszej strony internetowej – www.smbudowlani.pl – bądź można samemu 
napisać wniosek i przynieść go osobiście lub wysłać pocztą do Spółdzielni.

Jaki jest termin wnoszenia opłat mieszkaniowych?

Opłatę za mieszkanie należy wnosić do 20-tego danego miesiąca za dany miesiąc, czyli za 
maj tego roku wnosimy opłatę do 20-tego maja.

Czy telefonicznie mogę uzyskać informacje o stanie konta opłat lokalu 
mieszkalnego?

Tak, telefonicznie udzielane są informacje po podaniu przez zainteresowaną osobę   
7-cyfrowego numeru ewidencyjnego znajdującego się np. na karcie opłat.

Barbara Budziak

Odpowiadamy na pytania
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KĄCIK HISTORyCZNy

Historia naszej Spółdzielni. Budowa Wyżyn w latach 70-tych.

Pierwsza połowa lat 70-tych były czasem największego rozwoju „Budowla-
nych”. Rozpoczęto budowę Osiedla Wyżyny, w niespotykanej dotąd w Byd-
goszczy skali. Jesienią 1971 r. oddano do użytku pierwsze budynki – Grzy-

mały-Siedleckiego 33 i Zofii Nałkowskiej 12.
W połowie lat 70-tych, wg stanu na 31 grudnia 1975 r. Spółdzielnia po-

siadała 101 budynków mieszkalnych z 6464 mieszkaniami oraz 40 budynków 
niemieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 294.163 m2. Liczba członków 
wzrosła do 11.307 osób. Kandydatów na członków Spółdzielni było kolejne 3179 
osób. Przewodniczącym Zarządu Spółdzielni był nadal ( od 1964 r.) Pan Franciszek 
Górecki. Przewodniczącymi Rady Nadzorczej byli natomiast: Pan Adam Szpak 
(22.06.1960 r. – 28.05.1971 r.), a następnie Pan Tadeusz Woźniak (04.06.1971 r. 
– 15.06.1976 r.).

Dziś zabudowa mieszkaniowa Wyżyn stanowi dla nas oczywisty element 
Bydgoszczy. Zanim jednak powstała, było to miejsce pól uprawnych, sadów, łąk, 
wypasu krów czy owiec. Trudno obecnie, gdy zagospodarowany jest mamy niemal 
każdy m2, wyobrazić sobie widok opuszczonych domostw, brak ulic, chodników 
i sklepów. Taki był jednak obraz Wyżyn w czasie, gdy powstawały. Do „legendy” 
osiedla przeszły wszechobecne błoto i glina. Pierwszych mieszkańców „Wyżyn”  
w mieście łatwo było poznać po umazanych gliną butach. Wyzwaniem było zejście 
ze skarpy, gdy nie było jeszcze schodów. W deszczowe dni nie sposób było zejść  
z niej samemu, tak było ślisko. Dlatego mieszkańcy chwytali się pod ręce i w więk-
szym gronie, wzajemnie się podtrzymując, wspólnie schodzili w dół. Podobnie 
bywało zimą, choć młodsi zazwyczaj po prostu ze skarpy zjeżdżali, siadając na 
czym się dało.

Druga połowa lat 70-tych cechowała się wolniejszym tempem realizacji 
inwestycji. Spore zmiany zaszły natomiast w związku z rejonizacją bydgoskich 
spółdzielni… ale o tym w kolejnym wydaniu „Tu Mieszkam”.

      Rafał Jaroch
Wykorzystane źródła:

1. Jerzy Derenda, Spółdzielnia, która zbudowała współczesną Bydgoszcz, Bydgoszcz 2008.
2. Marian Czerwiński, 25 lat Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani” w Bydgoszczy, Byd-

goszcz 1983.

3. Zbiory archiwalne Spółdzielni Mieszkaniowej „BUDOWLANI” w Bydgoszczy.

Wielkanocne Pisanki

W związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi w Kąciku Historycznym 
staramy się przybliżyć również historię popularnej pisanki. 

Jak okazuje się najstarsze pisanki pochodzą z terenów sumeryjskiej Mezopota-
mii, a zwyczaj malowania jajek znany był również w czasach cesarstwa rzymskiego. Na 
ziemiach polskich najstarsze pisanki odnaleziono podczas wykopalisk archeologicznych  
w pozostałości grodu na opolskiej wyspie Ostrówek i w okolicach Wrocławia datując się ich 
pochodzenie na koniec X wieku. Wzór malowano na nich roztopionym woskiem a następ-
nie wkładano je do barwników takich jak: łupiny z cebuli, kora dębu lub młodej jabłoni.
Jajko jest jednym z najstarszych symboli używanym w obrzędowości różnych kultur. Nie-
mal we wszystkich zakątkach świata jajko uważano za symbol początku życia i początku 
wszechrzeczy.
W słowiańskiej kulturze ludowej jajko pełniło rolę talizmanu zabezpieczającego przed 
złem, a także kojarzone było ze zdrowiem i życiem, miłością i płodnością.
Z nadejściem chrześcijaństwa pisanka stała się atrybutem Wielkanocy. Miała symboli-
zować rodzącą się do życia przyrodę, a jednocześnie nadzieję, jaką czerpią chrześcijanie  
z wiary w zmartwychwstanie Chrystusa.
Tradycja święcenia jaj jest bardzo stara i sięga czasów średniowiecza, kiedy to szczególnie 
w klasztorach przestrzegano postu tak surowo, że zabraniał on spożywania również jaj. Ich 
poświęcenie miało zapobiec chorobie po długich wyrzeczeniach postnych, a także wyjed-
nać błogosławieństwo dla duszy i ciała.
I tak do dziś przed Świętami Wielkanocnymi malujemy, oklejamy  lub wydrapujemy kolo-
rowe wzory i obrazki na jajkach.

Agnieszka Buzalska

Propozycje „Modraczka” 
22 kwietnia godz. 18.00 – wykład Latarnika Polski Cyfrowej Równych Szans
24 kwietnia godz. 17.30 – spotkanie dla aktywnych kobiet – Pani Skarpeta - wspólna 
przestrzeń dla Pań w każdym wieku, które lubią wspólnie poznawać, ale i wypróbować 
różne techniki sztuki naiwnej lub profesjonalnej, chcąc przy tym wspaniale spędzić czas  
w gronie innych Pań oraz spotkać ciekawe osobowości naszego regionu.
28 kwietnia godz. 17.30 – czytamy bajki dzieciom
8 maja godz. 18.00 – Kawiarnia Literacka
gościem będzie Marzena Przekwas – Siemiątkowska  - urodzona 26 kwietnia 1986 
roku w Inowrocławiu, obecnie mieszka w Szamotułach k. Poznania. Autorka trzech ksią-
żek poetyckich : „Na obrzeżach czułości”, „Karykatury wzruszeń”, „Mięsożerne biedronki”.  
Członek Stowarzyszenia Autorów Polskich, oddział warmińsko – mazurski oraz KSTK 
w Inowrocławiu również członek grupy twórczej JAKKOLWIEK w Szamotułach. 
Laureatka konkursów poetyckich tj. : „XIX Konkursu Poetyckiego im. Marii Pawlikow-
skiej – Jasnorzewskiej”, „Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Zdzisława Aren-
towicza” we Włocławku, „Ogólnopolskiego konkursu poetyckiego im. Wł. Sebyły” w Kło-

Propozycje „Modraczka”

Chcesz kupić mieszkanie w ciekawej lokalizacji?  

Zapraszamy Słoneczne Ogrody os. Wyżyny  
– ostatnie mieszkania, miejsca postojowe  

Informacja na stronie internetowej  

– www.smbudowlani.pl
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Propozycje „Modraczka”

bucku oraz innych. Publikowała wiersze w licznych antologiach, („Z poezją w XXI wiek”,  
„O laur Wierzbaka”, „Z ziemi przychylnej”, „Zagłodzone usta oddam prawie darmo” itd.) 
oraz czasopismach literackich. W czasie spotkania będzie można obejrzeć rzeźby bydgo-
skiego artysty Aleksandra Dętkosia
10 maja godz. 15.30 – pierwsze po przerwie popołudnie taneczne w Klubie Seniora
22 maja godz. 17.30 – kolejne spotkanie – Pani Skarpety
29 maja godz. 17.00 - koncert w wykonaniu uczestników zajęć w pracowni muzycznej  
z okazji Dnia Matki oraz podsumowanie roku kulturalno –oświatowego.
9 czerwca godz. 17.30 – czytamy bajki dzieciom
12 czerwca godz. 18.00 – gościem ostatniego przed wakacyjną przerwą spotkania w Ka-
wiarni Literackiej będzie TADEUSZ ZAWADOWSKI – poeta, krytyk literacki. Urodził się  
9 grudnia 1956 r. w Łodzi, gdzie ukończył studia ekonomiczne na Uniwersytecie Łódzkim. 
Od 1981 roku mieszka w Zduńskiej Woli, gdzie współtworzył Klub Literacki „TOPOLA”, któ-
rego jest nieformalnym liderem i redaktorem większości wydawnictw (w tym serii wydaw-
niczej Biblioteka TOPOLI) oraz interdyscyplinarny Klub Twórczej Pracy „BEZ AUREOLI”. 
Jest również członkiem Związku Literatów Polskich. Laureat ponad 200 międzynarodowych 
i ogólnopolskich konkursów literackich. W roku 1997 Niezależna Fundacja Popierania Kul-
tury Polskiej POLCUL FOUNDATION w Sydney (w kapitule zasiadali m.in. Jerzy Giedroyć, 
Gustaw Herling – Grudziński. Jan Nowak – Jeziorański) uhonorowała go swoją nagrodą 
za całokształt działalności kulturotwórczej. Debiutował wierszami na łamach tygodnika Ra-
dar. Jest autorem ponad pół tysiąca publikacji w ogólnopolskiej prasie literackiej, m.in. w: 
Tygodniku Kulturalnym, Odgłosach, Okolicy Poetów, Poezji Dzisiaj, Pracowni, Frazie, Lek-
turze, Sycynie, Wiadomościach Kulturalnych, Metaforze, Dykcji, Arkuszu, Arytmii, Akancie,  
W Kręgu Literatury, Gazecie Kulturalnej, Gazecie Wyborczej, Toposie, Magazynie Literac-
kim, Przeglądzie Artystyczno – Literackim, Pograniczach, Śladzie, Studium, Autografie, Ho-
ryzontach. Swoje wiersze i teksty krytyczne publikował w ponad stu czterdziestu antologiach 
literackich. Wydał tomiki poetyckie: Fotoplastikon (1987), Witraże (1991), Demony (1992), 
Przedrośla (1994), Listy z domu wariatów (1995), O Elizabeth, Berenice i jeszcze innych ko-
bietach (1997), Krajobraz z kroplą w tle (1997), Lustra strachu (2000), Ścieżka obok raju 
(2005), Między horyzontami, (2006) Powrót do domu wariatów (2007). Jego wiersze były 
tłumaczone na języki: chorwacki, serbski i angielski.

15 czerwca godz. 14.00 do 21.00 – festyn osiedlowy „XVI Wiosna na Wyżynach”,  
Organizatorem imprezy jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Budowlani”.
Ta znana już na Wyżynach i nie tylko impreza odbędzie się na placu i boiskach sportowych 
przy budynkach Zespołu Szkół nr 19, przy ulicy A. G. Siedleckiego 11 .
W programie imprezy planujemy występy zespołów dziecięcych i profesjonalnych, któ-
re funkcjonują w ramach działalności bydgoskich placówek oświatowych i kulturalnych 
m.in.: „Jazz Big Band 75” z Pałacu Młodzieży, dzieci z Domu Kultury „Modraczek”, Przed-
szkolnej Chatki. Na scenie również zaprezentują się młodzi uzdolnieni artyści z naszego 
osiedla. Finałem imprezy będzie koncert pod hasłem: „Bydgoscy Muzycy w Hołdzie Micha-
elowi Jacksonowi”, gdyż właśnie w czerwcu przypada 5 rocznica śmierci artysty. Koncert 
poprowadzi Zdzisław Pająk – znany redaktor naszej regionalnej rozgłośni - Radia PIK.  
W czasie festynu odbywać się będą  imprezy towarzyszące jak witryna literacka, plener 
plastyczny, ogródek rekreacyjno – sportowy przygotowany przez TKKF „Wyżyny”, zabawy 
i niespodzianki dla najmłodszych.
23 czerwca godz. 17.30 – Czytamy bajki dzieciom

26 czerwca godz. 17.30 – ostatnie przed wakacjami spotkanie – Pani Skarpety
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Ozdoba świąteczna

Informacje z Wyżyn
Na prośbę sekcji szachowej przy TKKF „Wyżyny”  

publikujemy na łamach „Tu Mieszkam” poniższą informację:

Z końcem grudnia zakończono cykl  
cotygodniowych turniejów z cyklu „Grand Prix” – 2013 r.

W tym roku zwyciężył pan Alojzy Byczyński – kierownik sekcji szachów TKKF 
„Wyżyny”, wyprzedzając w punktacji pana K. Sobienia i A. Wojaczyńskiego.

Gratulujemy i zapraszamy wszystkich zainteresowanych grą w szachy w każdy 
piątek o godz. 16.15 do siedziby TKKF „Wyżyny” przy ulicy Ku Wiatrakom 1.

Krzyżówka Wielkanocna
Rozwiązane krzyżówki (samo hasło) prosimy o nadsyłanie na adres: DK „Modraczek”, ul. Ogrody 15, 
85-870 Bydgoszcz do 31 maja 2014 roku. Spośród autorów poprawnie rozwiązanych krzyżówek wylo-
sujemy laureatów, którzy otrzymają nagrody. 
Wśród osób, które nadesłały do nas prawidłowo rozwiązane hasło krzyżówki zamieszczonej w po-
przednim wydaniu, wylosowaliśmy trzy nagrodzone: 

  Pan Jacek Sójkowski
  Pani Danuta Maciejewska
  Pan  Józef Jurek
  do których nagrody wysłaliśmy pocztą.

Nagrody książkowe – „Kalendarz bydgoski 2014”

Gratulujemy i zachęcamy do rozwiązywania kolejnych krzyżówek i udziału w konkursach.

Opracowała: Anna Krajewska

Zajączek Wielkanocny
Do wykonania zajączka potrzebujesz:

- rolkę po papierze toaletowym, 
nożyczki, klej, kredki. Pokoloruj szablony  
(nogi, łapki, głowę, ubranko w groszki). 

 
Rozpocznij przyklejanie od kolorowego ubranka, następnie od spodu 

rolki przyklej nóżki, po środku łapki a na górę głowę. 
  

Gratulujemy! Zajączek Wielkanocny jest już gotowy.

Kapituła Programu  
Promocji Gospodarczej  

Magazynu Gospodarczego 
Fakty  

pozytywnie oceniła  
działalność i efektywność  

zarządzania  
i administrowania  
nieruchomościami  

mieszkaniowymi  
i komercyjnymi 

przyznając  

Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Budowlani”  

tytuł „Lider Zarządzania 
Nieruchomościami 2014”

Spółdzielnia otrzymała 
wyróżnienie OIGN  
w rankingu Spółdzielni 
Mieszkaniowych  
należących  
do Ogólnopolskiej  
Izby Gospodarki  
Nieruchomościami



ma ambicje być mądrzejsze od kury


