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1. Wstęp
a. Działania Zarządu
Zarząd Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy – kieruje bieżącą działalnością Spółdzielni  
i reprezentuje ją na zewnątrz podejmując w jej imieniu wszelkiego rodzaju czynności ujęte w § 55 Statutu PSM oraz Regulaminie Zarządu (uchwała Rady Nadzorczej nr 16/2012 z 24.04.2012 r.)
Zarząd PSM, zgodnie z obowiązującym Statutem jest 1-osobowy. Funkcję Prezesa Zarządu pełni od 2002 r. p. Wiesław Gęsikowski.
W minionym okresie sprawozdawczym Zarząd odbył 25 protokołowanych posiedzeń, podejmując 51
uchwał i decyzji w sprawach wchodzących w zakres jego statutowych kompetencji, a dotyczących zagadnień gospodarki zasobami mieszkaniowymi i gospodarki finansowej Spółdzielni.
Decyzje te dotyczyły w szczególności:

•

zagadnień finansowych, organizacyjnych i eksploatacyjnych:
 prawidłowej eksploatacji, remontów i konserwacji zasobów mieszkaniowych;
 egzekwowania zaległych opłat eksploatacyjnych;
 utrzymania dotychczasowej dobrej sytuacji gospodarczej Spółdzielni i utrzymania prawidłowego wskaźnika płynności finansowej;
 analizowania informacji dotyczących bieżącej działalności i gospodarki Spółdzielni;
 polepszenia organizacji i jakości pracy, poprawy wskaźników ekonomicznych;
 współdziałania z organami władzy samorządowej i administracji państwowej oraz organizacjami spółdzielczymi, gospodarczymi i społecznymi;
 rozpatrywanie podań i wniosków złożonych przez Członków Spółdzielni;

•

 przygotowywanie oraz przedstawianie informacji i sprawozdań dotyczących całokształtu działalności Spółdzielni podczas posiedzeń Rady Nadzorczej PSM.
zagadnień inwestycyjnych:
 koordynacji i nadzoru prac związanych z budową nowych osiedli wielorodzinnych (Osiedle Leśny Zakątek, Osiedle Ptasie Ogrody);
 sprzedaży mieszkań w ramach prowadzonych inwestycji budowlanych;
 działań marketingowych i promocyjnych realizowanych inwestycji.

W 2017 r. do Spółdzielni Mieszkaniowej wpłynęło drogą korespondencyjną 2.791 spraw, w tym prośby
i wnioski Członków, oświadczenia i deklaracje, reklamacje, postanowienia oraz decyzje administracyjne, a także wyroki sądowe i pisma o innym charakterze.
Wszystkie sprawy zostały wnikliwie rozpatrzone i skierowane do właściwych komórek w celu ich realizacji.   
b. Działania w środowisku
Reprezentanci Spółdzielni uczestniczą aktywnie we wszystkich działaniach Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Bydgoszczy. Reprezentując
interesy Członków Spółdzielni biorą czynny udział w pracach Komisji Rady Miasta, współdziałają w pracach Urzędu Miasta i jego urzędników.
Pomimo dużego poziomu aktywności przedstawiciele Spółdzielni mają minimalny wpływ na bieżące działania Prezydenta Bydgoszczy i jego urzędników. Wielokrotnie spotykamy się z niezrozumieniem potrzeb
mieszkańców osiedli, a taryfy, opłaty i podatki determinowane są bieżącymi potrzebami Miasta i jego
spółek, a nie potrzebami Spółdzielców. Dlatego też wielokrotnie nasze postulaty nie są uwzględniane w bieżącym zarządzaniu Bydgoszczą.

5

I. Sprawozdanie Zarządu Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy

c. Rada Nadzorcza
Rada Nadzorcza - organ kontrolny i nadzorczy Spółdzielni, którego kompetencje reguluje  § 49 Statutu PSM oraz Regulamin Rady Nadzorczej (uchwała Walnego Zgromadzenia
nr 19/2010 z 22.06.2010 r.). W roku 2017 Rada Nadzorcza Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej pracowała w 7 osobowym składzie, odbyła 12 posiedzeń, na których podjęła
łącznie 65 uchwał. Sprawozdanie Rady Nadzorczej wraz ze sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej stanowi odrębny dokument.
d. Walne Zgromadzenie 2017
Najwyższy organ Spółdzielni do kompetencji, którego należą najważniejsze sprawy Spółdzielni ujęte w § 30 Statutu PSM. Walne Zgromadzenie Pomorskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej w Bydgoszczy zostało podzielone na trzy części zgodnie z postanowieniami Statutu i Uchwałami Rady Nadzorczej.
• I Część WZ PSM odbyła się w dniu 23.05.2017 r., w której uczestniczyło 13 Członków;
• II Część WZ PSM odbyła się w dniu 24.05.2017 r., w której uczestniczyło 20 Członków;
• III Część WZ PSM odbyła się w dniu 25.05.2017 r., w której uczestniczyło 4 Członków.
Obrady Walnego Zgromadzenie były ważne i prawomocne. Odbyły się wszystkie części, a porządek obrad WZ został wyczerpany. Walne Zgromadzenie podjęło 9 uchwał. Uchwały dotyczyły
spraw istotnych dla bieżącego działania Spółdzielni. Wyniki głosowań nad poszczególnymi uchwałami wyglądały następująco:

Uchwały Walnego Zgromadzenia 2017 roku:
1.
2.
3.
4.
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Uchwała nr 01/2017 z dnia 30.05.2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w 2016 r.
Uchwała nr 02/2017 z dnia 30.05.2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
za rok 2016
Uchwała nr 03/2017 z dnia 30.05.2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2016 roku wraz ze sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej za rok 2016
Uchwała nr 04/2017 z dnia 30.05.2017 r. w sprawie przyjęcia Kierunków rozwoju
na rok 2017 i lata następne
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5.

Uchwała nr 05/2017 z dnia 30.05.2017 r. w sprawie podziału nadwyżki bilansowej
netto za rok 2016
Uchwała nr 06/2017 z dnia 30.05.2017 r. w sprawie najwyższej sumy zobowiązań
Uchwała nr 07/2017 z dnia 30.05.2017 r. w sprawie absolutorium dla Prezesa  Zarządu
Uchwała nr 08/2017 z dnia 30.05.2017 r. w sprawie zbycia udziałów w nieruchomości gruntowej
Uchwała nr 09/2017 z dnia 30.05.2017 r. w sprawie zmian do Statutu

6.
7.
8.
9.

Wyniki głosowań członków Spółdzielni na Walnym Zgromadzeniu w maju 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za 2016 rok są odzwierciedleniem oceny pracy pracowników i
Zarządu Spółdzielni.

Miesiąc wrzesień stał się początkiem nowego, bardzo ważnego okresu dla  wszystkich spółdzielni mieszkaniowych. Dnia 9 września 2017 roku weszła w życie podpisana przez Prezydenta RP nowelizacja Ustawy
o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo spółdzielcze uchwalone przez Sejm RP 20 lipca 2017 r.
Głównie zmiany nastąpiły w następujących dziedzinach:

•

Członkostwo na nowych zasadach
Ustawowa definicja spółdzielni, która zapisana jest w art. 1 § 1 ustawy Prawo spółdzielcze brzmi: „Spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób, o zmiennym
składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, która w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą”.
Istotą spółdzielczości od 1983 r., kiedy to weszła w życie ustawa Prawo spółdzielcze, jest zatem dobrowolność i nieograniczoność liczby członków.   Od wejścia w życie nowelizacji ustawy w dniu   
09.09.2017 r. członkostwo, poza drobnymi wyjątkami, nabywane jest z mocy prawa, tj. automatycznie.
Każdy, kto posiada spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu staje się z mocy prawa członkiem spółdzielni. Członkami spółdzielni z mocy prawa stali się  również oboje małżonkowie, którym
wspólnie to prawo przysługuje. Osoby, którym przysługuje prawo odrębnej własności lokalu a które przed dniem wejścia w życie ustawy nie były członkami Spółdzielni przysługuje roszczenie o
przyjęcie w poczet członków Spółdzielni.   Od dnia wejścia w życie nowelizacji nie mają zastosowania przepisy Prawa Spółdzielczego regulujące wystąpienie, wykluczenie ze spółdzielni
i wykreślenie z rejestru członków. Spółdzielnia nie ma możliwości wykluczenia, wykreślenia członka ze spółdzielni w wypadkach określonych przez statut spółdzielni.
W nowym stanie prawnym członkostwo ustaje z mocy prawa w sytuacji wygaśnięcia lub zbycia prawa do lokalu.
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Ustawa określa kiedy powstaje członkostwo w spółdzielni i komu przysługują roszczenia o przyjęcie w poczet członków Spółdzielni.
Nowelizacja ustaw wprowadza jeszcze wiele innych zmian regulujących działalność spółdzielni mieszkaniowej.
Ustawodawca zakreślił ramy czasowe do 1 roku od uchwalenia nowelizacji ustawy na dostosowanie statutu i przepisów wewnętrznych. Krótki okres czasu wymaga dodatkowej, intensywnej pracy
pracowników Spółdzielni i organów samorządowych, w celu dostosowania uregulowań wewnętrznych, w tym statutu, do wymagań zmienionego prawa.
Rada Nadzorcza wspólnie z Zarządem Spółdzielni, opracowała wykaz uregulowań wewnętrznych wymagających zmiany, korekty lub utworzenia nowych. Propozycje zmian zapisów Statutu
staną się przedmiotem obrad WZ,  a projekty regulaminów i zarządzeń będą przedmiotem pracy statutowych organów Spółdzielni.

2. Ogólna ocena sytuacji Spółdzielni
a. Istotne zdarzenia finansowo - gospodarcze w roku 2017
I. Wydatki zrealizowane w ramach funduszu remontowego wyniosły 1.170.611,41 zł,
w tym legalizacja wodomierzy 121.452,34 zł.
II. Zakończenie inwestycji pn. „Ptasie Ogrody” i oddanie do użytkowania 3 budynków przy
ul. Gołębiej 66 A, B, C o łącznej powierzchni użytkowej 6.229,38 m2 wraz   z garażami wielostanowiskowymi i w pełni zakończonym zagospodarowaniem terenu.
III. Zmiana ustawy o podatkach od nieruchomości i w konsekwencji opodatkowanie części wspólnych nieruchomości.
IV. Zmiana uchwały Rady Miasta w zakresie opłaty za odprowadzanie wód opadowych.
b. Charakterystyka zasobów
Pomorska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bydgoszczy od 27 lat funkcjonuje na bydgoskim rynku nieruchomości. W ciągu tych lat pozyskane zostały atrakcyjne lokalizacyjnie
tereny pod budownictwo mieszkaniowe. Pozwoliło to na wybudowanie 64 budynków i jednego kompleksu garaży.
Nasze zasoby zlokalizowane są w Bydgoszczy głównie na Górzyskowie, Szwederowie oraz Osiedlu Leśnym i Fordonie.
Rozwój zasobów Spółdzielni oparty jest o inwestycje w budynki wielorodzinne, budowane w technologii tradycyjnej, wyposażone w instalacje centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody, kanalizacyjne,
elektryczne oraz instalacje ochrony od porażeń, telefoniczne, domofonowe, internetowe i telewizji kablowej. Wszystkie obecnie budowane budynki wyposażone są w windy, a klatki schodowe wykończone są
w podwyższonym standardzie. Budynki posiadają wielostanowiskowe garaże podziemne. Ilość miejsc
postojowych jest adekwatna do potrzeb mieszkańców. Nieruchomości wyposażane są w bezpieczne, nowoczesne place zabaw i otoczone są dużą ilością zieleni.
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DANE STATYSTYCZNE
LOKALE MIESZKALNE
Liczba ogółem

2139

Powierzchnia użytkowa ogółem [ m2 ]

123.192,48

GARAŻE
Liczba ogółem

432

Powierzchnia użytkowa ogółem [ m2 ]

6.754,43

MIEJSCA POSTOJOWE
Liczba ogółem

591

Powierzchnia użytkowa ogółem [ m2 ]

15.003,33

LOKALE UŻYTKOWE
Liczba ogółem

56

Powierzchnia użytkowa ogółem [ m2 ]

2.254,54

Tabela nie uwzględnia powierzchni pomieszczeń przynależnych i piwnic.

ROZKŁAD POWIERZCHNI LOKALI MIESZKALNYCH POD WZGLĘDEM LOKALIZACJI
FORDON
Liczba lokali mieszkalnych

ŚRÓDMIEŚCIEOS. LEŚNE GÓRZYSKOWO
-SZWEDEROWO

280

557

318

984

Powierzchnia
lokali mieszkalnych [ m2 ]

17 170,21

31 377,18

18 316,52

56 328,57

Średnia powierzchnia
lokali mieszkalnych [ m2 ]

61,32

56,33

57,60

57,24
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c. Zagadnienia członkowsko - mieszkaniowe
Na dzień 31.12.2017 roku Spółdzielnia  zrzeszała 3.027 Członków, w tym :
•

członków zasiedlonych – obejmujących trzy obszary zamieszkania:
 Fordon

435 osób

 Śródmieście – Szwederowo

730 osób

 Osiedle Leśne

426 osób

 Górzyskowo  

1.295 osób

1.

Członków nabywających nowe lokale (ekspektatywa)141 osób

2.

Członków posiadających wyłącznie garaże lub pomieszczenia usługowe 71 osób

Zarząd Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy przyjął nadrzędną zasadę budowania nowych mieszkań tylko dla Członków Spółdzielni. Spółdzielnia nie buduje mieszkań w systemie developerskim,
co w istotny sposób determinuje zasady gospodarki Spółdzielni. W 2017 roku Rada Nadzorcza przyjęła 141 osób w poczet Członków Spółdzielni w związku z nabyciem nowych mieszkań za środki własne.
Na rynku wtórnym zmieniło się 53 właścicieli mieszkań. Członkostwo Spółdzielni przyjęło 50 osób. Ceny transakcyjne mieszkań we wtórnym obrocie kształtowały się w przedziale 2.830 zł do 5.700 zł za 1 m2.
Trwa proces ustanawiania odrębnej własności lokali. W roku 2017 tę czynność notarialną wykonało 159 osób. Obecnie w zasobach znajduje się 67% lokali uwłaszczonych.

3. Istotne zdarzenia wpływające na działalność Spółdzielni
a. Czynniki zewnętrzne
I. Nowe stawki podatków ustanowione zostały uchwałą Rady Miasta XXXVI/699/16 z 26 października 2016.
II. Media i podatki to koszty niezależne od Spółdzielni. Regulacje cen wynikają z decyzji Prezydenta Bydgoszczy, radnych i spółek miejskich zależnych od organów Miasta.
III. Zmiana ustawy o podatkach, opłatach lokalnych w zakresie podatku od nieruchomości spowodowała konieczność kolejnych podwyżek opłat od części wspólnych.
IV. Uchwała Rady Miasta zatwierdzająca cenę za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych w wysokości 3,96 zł/ m3. Jest to kolejna opłata niezależna od Spółdzielni, która
w przyszłości obciąży mieszkańców.
b. Czynniki oszczędnościowe
Okresowe analizy poszczególnych rodzajów kosztów, chociażby częściowo zależnych od Spółdzielni,
pozwalają na przygotowanie i realizację zadań oszczędnościowych. W roku 2017, poprzez zmiany
wielkości mocy zamówionej, w 5 budynkach możliwe było zmniejszenie kosztów ogrzewania o kwotę
22.000 zł. Polityka zastosowania energooszczędnych elementów oświetlenia pozwala na długofalowe oszczędności w zużyciu energii elektrycznej. Kolejnym elementem działań oszczędnościowych jest
proces termorenowacji 6 budynków. Działania w zakresie oszczędności energii mogą przynieść dodatkowe korzyści.
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c. Ceny nieruchomości gruntowych
Ceny nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod budownictwo wielorodzinne rosną permanentnie. Podaż gruntów jest ograniczona, a co za tym idzie rośnie popyt. Obecnie Spółdzielnia jest w posiadaniu
działek o powierzchni 2,9 ha i ma sprecyzowany plan ich zagospodarowania. Biorąc jednak pod uwagę potrzeby rozwojowe PSM i realizację inwestycji gwarantujących przyrost zasobów Spółdzielni o 3 do
5 % rocznie konieczne są kolejne zakupy nieruchomości gruntowych dla przygotowania i realizacji kolejnych budynków.
d. Kredyty inwestycyjne
W ostatnim roku działalności widoczne było ustabilizowanie się ceny pieniądza na rynku bankowym. Spółdzielnia jest poczytywana jako sprawdzony, pewny i wiarygodny partner dla Banków. Nie mamy żadnych
problemów w pozyskaniu zewnętrznego wspomagania działalności inwestycyjnej z sektora bankowego. Będąc stałym klientem Banku Ochrony Środowiska, Spółdzielczej Grupy Bankowej i PKO BP SA
otrzymujemy kredyty na bardzo korzystnych warunkach finansowych, które to w istotny sposób wspomagają działalność inwestycyjną, przy zachowaniu pełnej gwarancji bezpieczeństwa bieżącej działalności
Spółdzielni. Dodatkowym atutem przemawiającym za kontynuacją działalności inwestycyjnej jest bardzo dobra koniunktura na rynku mieszkaniowym i dobra sprzedaż budowanych mieszkań.

4. Gospodarka zasobami mieszkaniowymi
Pomorska Spółdzielnia Mieszkaniowa w 2017 roku prowadziła działalność eksploatacyjną na wybudowanych nieruchomościach i w dalszym ciągu zarządzała jedną wspólnotą mieszkaniową.  
Na koniec roku 2017 według złożonych oświadczeń użytkowników lokali w zasobach spółdzielni zamieszkiwało 4.178 osób.
Bieżącą obsługę techniczno – eksploatacyjną wszystkich zasobów Spółdzielni zapewniają pracownicy zatrudnieni w dziale Administracji Osiedli przy ul. Strzeleckiej 59 w Bydgoszczy. Na koniec roku 2017
w Administracji zatrudnionych było 10 osób, w tym między innymi czterech konserwatorów. W systemie rejestracji zgłoszeń odnotowano w skali roku 3.824 awarie i usterki, a pogotowie techniczne działające
w godzinach popołudniowych i w dni wolne od pracy podjęło 39 interwencji.

Pracownicy w ramach wykonywanych obowiązków realizowali wnioski i postulaty mieszkańców w możliwie krótkim czasie. Priorytetem były zgłoszenia o charakterze pilnym, które zagrażały zdrowiu lub mieniu
mieszkańców. Administratorki prowadziły stały nadzór i kontrolowały jakość prac firm świadczących usługi utrzymania czystości, pielęgnacji terenów zielonych i konserwacji urządzeń technicznych. Dbały
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o rzetelne i jakościowo dobre wykonywanie codziennych czynności przez współpracujące firmy. Dbając o bezpieczeństwo mieszkańców i ich mienie ściśle współpracujemy ze służbami porządkowymi tj.
Strażą Miejską, Policją, Strażą Pożarną jak i Sztabem Kryzysowym. Ścisła codzienna współpraca ze służbami porządkowymi powoduje ograniczanie zjawisk wandalizmu i dewastacji.
W zakresie bieżących działań konserwacyjno – porządkowych zostały pomalowane ogrodzenia w 12 nieruchomościach, skontrolowaliśmy i naprawiliśmy odwodnienia liniowe, oczyszczone zostały rynny i rury
spustowe. Deratyzacja korytarzy piwnicznych, pomieszczeń ogólnego użytku i studzienek wokół budynków została wykonana zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta
Bydgoszczy. Miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych zostały oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Inwentaryzacja stanu terenów zielonych wskazała na konieczność większej dbałości o zieleń na osiedlach, a wykonana przycinka drzew i krzewów uwzględnia oczekiwania mieszkańców.   Ze względu na
zły stan drzew lub obumarcie wycięliśmy  8 drzew. W zamian za wycinki wykonaliśmy zgodnie z decyzjami Prezydenta Miasta Bydgoszczy nasadzenia zastępcze.
Zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Budowlane wykonaliśmy wszystkie obowiązkowe przeglądy okresowe
nieruchomości, tzn.: budowlane 5-cio letnie i roczne, gazowe, elektryczne, kominiarskie, wentylacji mechanicznej w garażach wielostanowiskowych, instalacji p.poż., UDT wind, systemu oddymiania oraz przeglądy
certyfikowanych placów zabaw. Wnioski i zalecenia z nich wynikające stanowią jedną z istotnych wytycznych do planu remontów na najbliższy rok i kolejne lata. Łącznie przeglądy kosztowały 57.583,16 zł.
Analiza zapotrzebowania mocy cieplnej dla potrzeb centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej pozwoliła na zmniejszenie mocy zamówionej.
Cykliczne analizy odczytów urządzeń pomiarowych i wskaźnikowych pozwalają na zweryfikowanie błędnie działających urządzeń i rzetelne rozliczenie mediów. W ostatnim roku dokonano sprawdzenia 68
liczników wody wzbudzających wątpliwości, co do prawidłowości ich działania. Po weryfikacji wymieniono 15 szt. uszkodzonych urządzeń w ramach gwarancji. Okresowa legalizacja ponad 900 wodomierzy
przeprowadzona została w 12 budynkach. Po 10 latach eksploatacji wymienionych zostało ponad 2.500
podzielników w 21 budynkach oraz prawie 98 liczników ciepła w budynku z indywidualnymi stacjami wymiennikowymi. Nowo zamontowane urządzenia cechuje wyższa niż dotychczas klasa dokładności.
Zasoby Spółdzielni ubezpieczone są od możliwego ryzyka wystąpienia szkód, a wartość nieruchomości będąca podstawą naliczenia składki i wielkość potencjalnego odszkodowania liczona jest wg wartości
odtworzeniowej budynków. System ubezpieczeń i likwidacji szkód wypracowany z brokerem ubezpieczeniowym i towarzystwem ubezpieczeniowym działa sprawnie i bez zarzutu. W roku 2017 Pomorska Spółdzielnia
Mieszkaniowa dokonała likwidacji 31 szkód wypłacając naszym mieszkańcom kwotę 19.947,75 zł z polisy ubezpieczeniowej.
Komunikacja między pracownikami Spółdzielni a mieszkańcami jest istotnym elementem naszej codziennej pracy. Strona internetowa, udział w mediach społecznościowych, program eBOK, mailing czy
powiadomienia sms-owe to niewerbalne metody komunikowania się z mieszkańcami. Pozwala to na przyśpieszenie przekazu informacji i szybsze załatwianie spraw.   

5. Remonty i modernizacje zasobów mieszkaniowych

•
•
•

Plan funduszu remontowego, zatwierdzany uchwałą Rady Nadzorczej, budowany jest w oparciu
o dostępne środki z odpisu funduszu remontowego i plan prac remontowych na rok bieżący. Zakres prac koniecznych do realizacji wynika z:
wniosków wynikających z przeprowadzonych przeglądów budynków,
wniosków i oczekiwań zgłoszonych przez mieszkańców ustnie jak i w formie papierowych ankiet,
własnych obserwacji pracowników Spółdzielni.
W roku 2017 łącznie wydatkowaliśmy kwotę 1.170.611,41 zł i w ramach tych wydatków wykonaliśmy:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

naprawy i remonty balkonów w budynkach: Fałata 9 (13szt.), Gołębia 30a (8szt.), Jaskółcza (4szt.),
Gnieźnieńska 17 (15szt.), Sokołów Bydgoskich 4 (4szt.), Kromera 2 (5szt.), Kromera 4 (5szt.),
Kossaka 54 (1szt.), Strzelecka 59 (1szt.), Gołębia 63 (1szt.),
naprawę betonowych balustrad balkonowych w budynku Gołębia 28 (5 szt.),
wymianę skorodowanych balustrad balkonowych na nowe w budynku Gnieźnieńska 17 (15szt.),
termomodernizację wybranych ścian w budynkach: Kromera 2 i Kromera 4,
docieplenie fragmentu stropodachu w bloku Gersona 19,
docieplenie ściany bocznej balkonowej w budynku Skotnickiego 11,
uzupełnienie izolacji termicznej na fragmencie pokrycia dachowego w budynku Gnieźnieńska 17B,
naprawę fragmentu elewacji południowej budynku Konopczyńskiego 1,
naprawę elewacji frontowej portalu klatki III i IV w budynku Inowrocławska 46,
naprawę izolacji stropu nad garażem wielostanowiskowym w budynku Gołębia 73,
prace naprawcze spękań ścian w mieszkaniach w budynku Ceramiczna 3,
remont wybranych portali klatek schodowych w budynkach: Kromera 2, Kossaka 34, Fałata 9,
modernizację placu zabaw (nowa nawierzchnia bezpieczna, nowe urządzenia, ławki, kosze)
Fałata 9 i Gołębia 30a,
wymianę pokrycia dachowego z papy wraz z opierzeniami blacharskimi na części ok. 150 m2
dachu budynku Konopczyńskiego 1,
wymianę pokrycia dachowego z gontów wraz z wymianą opierzeń blacharskich i rynien na fragmencie dachu w budynkach: Gołębia 47, Gołębia 30a,
remont pokrycia z papy i opierzeń blacharskich na zadaszeniu wspólnego portalu III i IV klatki schodowej w budynku Inowrocławska 46,
częściową rozbiórkę czap kominowych i montaż zbiorczych lub pojedynczych nasad kominowych
obrotowych typu turbowent w budynkach: Ks. Skorupki 67 i 69, Bortnowskiego 14, Bortnowskiego 16, Kromera 4, Kołobrzeska 13, Strzelecka 59, Sokołów Bydgoskich 4,
wymianę pompy ścieków w garażu wielostanowiskowym w budynku Ceramiczna 3,
remont zadaszeń balkonów na ostatnich kondygnacjach w budynku Konopczyńskiego 1,
montaż nowych zadaszeń balkonów w budynku Jaskółcza 48 (7szt.) – etap I (uchwała WZ),
naprawę wejść do klatek schodowych z wymianą płytek na antypoślizgowe lub ich uzupełnieniem na nieruchomościach: Kossaka 54, Gnieźnieńska 21, Chodkiewicza 93,
demontaż istniejących płytek i kabli grzewczych z wymianą na nawierzchnię antypoślizgową, na
estakadzie i stopniach schodowych prowadzących do klatki XIV w budynku przy Powstańców Warszawy 6A (w trakcie),
montaż wiaty śmietnikowej na nieruchomościach: Gołębia 73, Chodkiewicza 93,
montaż nowych domofonów cyfrowych w budynkach: Kromera 4, Biziela 15, G. Skotnickiego 11, Kossaka 34, Kołobrzeska 13 i 17 (przeniesienie domofonów na zewnątrz budynku w kilku klatkach),
montaż wideodomofonu w lokalu użytkowym w bloku Sokołów Bydgoskich 1 i kamerki przy szlabanie wjazdowym na parking,
montaż modułów umożliwiających awaryjne otwieranie bram i szlabanów przez samochody uprzywilejowane SOS na nieruchomościach: Gnieźnieńska 17, Gołębia 11, Gołębia 63 i 65, Gołębia 73,
Konopczyńskiego 1, Kossaka 34, Ks. Skorupki 67 i 69, Leszczyńskiego 61 i 61A, Strzelecka 59, Powstańców Warszawy 6A, Powstańców Warszawy 6E, 6D i 6C,
miejscowe naprawy nawierzchni chodników, schodów, dróg oraz parkingów na nieruchomościach: Taczaka 6, Kromera 2, Kromera 4, Bortnowskiego 16, Gołębia 11, Kołobrzeska 13 i 17,
Kossaka 34, Sokołów Bydgoskich 1, Gnieźnieńska 21, Chodkiewicza 93, Jaskółcza 42, Ks. Skorupki 67 i 69, Fałata 9 i Gołębia 30a, Gołębia 65 i 63, Gołębia 28, Fałata 8 i 10, Gołębia 57
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•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

i Jaskółcza 48, Gołębia 30, Inowrocławska 48A, Fałata 14, Leszczyńskiego 61 i 61A, Gołębia 73,
Gersona 21 i 23, Gersona 19 i 19A,
nową nawierzchnię z kostki pod wiatę śmietnikową, z częściową przebudową sąsiadujących nawierzchni chodnika bądź drogi na nieruchomościach: Gołębia 73, Chodkiewicza 93,
montaż nowych hydraulicznych samozamykaczy do furtek: Gołębia 63 i 65 (od strony
ul. Jaskółczej),
naprawę po pożarze wrót garażowych w budynku Sokołów Bydgoskich 4,
prace naprawcze i modernizacyjne na dachach: Bortnowskiego 16, Bortnowskiego 14, Kromera
2, Kromera 4, Gołębia 30A, Taczaka 6, Sokołów Bydgoskich 4, Gnieźnieńska 17b, Konopczyńskiego 1, Kołobrzeska 13, Gołębia 57, Powstańców Warszawy 6A, Gnieźnieńska 21, Sokołów
Bydgoskich 1, Chodkiewicza 93, Jaskółcza 42, Ks. Skorupki 102, Fałata 14, Gołębia 47, Jaskółcza 29, Gołębia 30, Jaskółcza 48, Inowrocławska 46, Gołębia 73,
wymianę kabla między słupami elektrycznymi na nieruchomościach: Inowrocławska 48A, Kromera 2,
ułożenie kabla elektrycznego do szlabanu z podłączeniem podlicznika energii elektrycznej na nieruchomości Sokołów Bydgoskich 1,
wymianę odcinka przyłącza kanalizacji deszczowej do budynku Kołobrzeska 13,
wymianę istniejącego pionu wodnego oraz pionu kanalizacyjnego i poziomych podejść do odbiorników w budynku Chodkiewicza 93,
naprawę podłączeń term gazowych do przewodów kominowych w dwóch lokalach mieszkalnych w budynku Chodkiewicza 93,
prace naprawcze i malowanie urządzeń na starych placach zabaw, tych które tego wymagały,
wymianę uszkodzonych detektorów CO lub LPG w garażach wielostanowiskowych w budynkach: Ks. Skorupki 102, Powstańców Warszawy 6A, Gersona 19,
montaż czujnika dymu na VI klatce schodowej w budynku Powstańców Warszawy 6A,
montaż nowej kamery monitoringu w budynku Strzelecka 59 - klatka VIII,
nową skrzynię fundamentową napędu bramy wjazdowej na nieruchomość Żuławy 5,
naprawę furtki wejściowej na teren posesji Jaskółcza 48,
naprawę balustrad na klatkach schodowych w budynku Kossaka 54,
wymianę centrali sterującej bramy wjazdowej na nieruchomościach: Powstańców Warszawy 6a, Kossaka 34,
wymianę sprężyn bramy garażowej na nieruchomościach: Strzelecka 59, Gersona 23,
wymianę modułu regulacji siły bramy wjazdowej na posesji Gołębia 73,
wymianę zawiasów w bramie wjazdowej na teren nieruchomości Gołębia 65,
wymianę kabla zasilającego siłownik bramy wjazdowej na posesję przy ul. Powstańców Warszawy 6a,
wymianę regulatorów ciepłej wody w logotermach w budynku Strzelecka 59,
wymianę uszkodzonej pompy do odprowadzania nadmiaru wody gruntowej ze studni chłonnej w budynku Gersona 19a,
studnię chłonną z pompą elektryczną w budynku Rogali 12,
naprawę uszkodzonych słupów w garażach wielostanowiskowych w budynkach: Powstańców Warszawy 6a, Powstańców Warszawy 6C, Powstańców Warszawy 6D, Powstańców Warszawy 6E,
zmianę organizacji ruchu poprzez wymianę oznakowania pionowego na nieruchomości Kromera 2.

Istotnym problemem są dewastacje chuligańskie. Są to zniszczenia wywoływane m. in. przez wrzucanie petard do skrzynek pocztowych, malowanie i pisanie po ścianach w portalach, wyrywanie lub łamanie
nowo posadzonych drzew i krzewów oraz niszczenie wyposażenia placów zabaw.
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Polisy ubezpieczeniowe tylko w części pokrywają koszty tych zniszczeń. Większość wydatków na pokrycie tych kosztów ponoszona jest z kosztów bieżącej eksploatacji lub środków z funduszu remontowego.

6. Czynniki zewnętrzne
Koszty eksploatacji i utrzymania to problem dnia codziennego. Generowany poziom tych kosztów zależy od wielu czynników, przy czym koszty zależne od Spółdzielni stanowią niewielki ich ułamek.
Wzrost kosztów niezależnych w największej mierze zależy od polityki cenowej Miasta Bydgoszczy i wszystkich spółek miejskich. Koszty dostawy ciepła, wody, opłaty za odpady, podatki od nieruchomości to koszty
na które Spółdzielnia nie ma żadnego wpływu. Również istotnym elementem kosztowym są ceny usług
świadczonych przez zewnętrzne podmioty gospodarcze. Wysokość minimalnego wynagrodzenia i wielkość bezrobocia ma istotne znaczenie w sferze usług.
Koszty stałe Spółdzielni, dzięki aktywnej polityce rozwojowej i corocznym zwiększaniu zasobów, pozostają na niezmiennym poziomie.

7. Działalność inwestycyjna
Za nami bardzo ciekawy rok na rynku nieruchomości pod wieloma względami  wyjątkowy,  nacechowany świetną sprzedażą, rekordową podażą, wyraźnym wzrostem zakupów inwestycyjnych, ale też bardziej
zdecydowanym wzrostem cen mieszkań.
Rynek mieszkaniowy nacechowany był zjawiskiem gwałtownych przyrostów popytu, które już obserwowaliśmy w roku 2016. W roku 2017 popyt na nowe mieszkania jeszcze bardziej się zdynamizował. Nadal
utrzymuje się bardzo dobra koniunktura w segmencie mieszkań nowych. Na świetną sprzedaż mieszkań miały wpływ m.in. rekordowo niskie stopy procentowe, a więc tanie kredyty i wysoka zdolność
kredytowa Polaków. W ciekawych, dobrze zlokalizowanych projektach lokale mieszkalne sprzedawane były jeszcze zanim budowa osiągnęła poziom parteru.
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Cały rok 2017 możemy uznać za w pełni udany, a efekty sprzedaży są najlepsze w historii Spółdzielni.
Obecnie kontynuujemy realizację II etapu Osiedla Leśny Zakątek przy ul. Zaświat:

•
•
•

Budynek nr 4 przy ul. Zaświat 30 - 36 mieszkań,
20 miejsc postojowych w garażu wielostanowiskowym, 2 lokale usługowe
Budynek nr 5 przy ul. Zaświat 32 - 30 mieszkań, lokal usługowy,
29 miejsc postojowych w garażu wielostanowiskowym
Budynek nr 6 przy ul. Zaświat 28 - 35 mieszkań,
28 miejsc postojowych w garażu wielostanowiskowym

W III kwartale 2017 r. rozpoczęliśmy budowę dwóch kolejnych budynków wchodzących w skład II etapu Osiedla Leśny Zakątek:

•
•

Budynku nr 7 przy ul. Zaświat 26 – 49 mieszkań, 21 miejsc postojowych w garażu
wielostanowiskowym
Budynku nr 8 przy ul. Zaświat 34 – 48 mieszkań, 25 miejsc postojowych w garażu wielostanowiskowym, 1 lokal usługowy

Osiedle Leśny Zakątek II to kompleks 5 budynków o średnio wysokiej zabudowie, odznaczających się nowoczesną architekturą. Starannie zaprojektowane otoczenie z terenami rekreacyjnymi, placem zabaw
i zielenią tworzą kameralną i spokojną przestrzeń osiedla.
Osiedle położone jest w północnej części Bydgoszczy, co sprzyja wygodnemu i szybkiemu połączeniu
z centrum miasta. W pobliżu znajdują się obiekty handlowo-usługowe, szkoły, przychodnie, obiekty sportowo-rekreacyjne jak Ośrodek Sportowy „Zawisza” oraz tereny leśne - Lasy Myślęcińskie.
Osiedle Leśny Zakątek to idealna propozycja dla tych, którzy chcą korzystać jednocześnie z zalet miasta i przyrody.
W sprzedaży posiadamy dwu-, trzy- i czteropokojowe mieszkania w standardzie deweloperskim. Proponujemy możliwość dowolnego zaaranżowania wnętrza oraz wykończenia według własnego pomysłu.
W IV kwartale 2017 r. rozpoczęły się również prace projektowe nad realizacją kolejnej inwestycji
w sąsiedztwie obecnie realizowanej przy ul. Zaświat 5. Koncepcja przewiduje budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych usytuowanych w pobliżu terenów leśnych.
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W roku 2017 zakończyliśmy realizację trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Gołębiej 66 A,B,C pod nazwą Osiedle Ptasie Ogrody. Efektem inwestycyjnym było przekazanie do użytkowania
67 mieszkań i 69 miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych.
Osiedle Ptasie Ogrody to miejsce dla tych, którzy kochają tętniące życiem miasto, ale pragną też czasem
od niego odpocząć. Osiedle Ptasie Ogrody posiada wszelkie rozwiązania niezbędne do komfortowego życia.
Ptasie Ogrody to nowoczesne osiedle. Duże okna, balkony, tarasy nawet do 50 m2, które zapewniają optymalne nasłonecznienie pomieszczeń, a tym samy doskonałe samopoczucie domowników.
Od strony funkcjonalnej budynki oferują niezbędne w codziennym życiu udogodnienia. Na każde piętro  można się dostać nowoczesną windą, dostępną już z poziomu podziemnego parkingu.
Obiekt jest w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, zgodny z najlepszymi trendami architektury użytkowej.
Sprzedaż mieszkań
Spółdzielnia w 2017 roku zawarła łącznie 173 umowy o budowę lokali mieszkalnych, lokali użytkowych,
garaży, miejsc postojowych w następujących budynkach:

•
•
•

Powstańców Warszawy 6C
Gołębia 66 A, B, C
Zaświat 26, 28, 30, 32, 34

Sprzedaż mieszkań obsługiwana jest przez 2 etatowych pracowników, wspomagana pracownikami innych
działów i działaniami organizacyjnymi. Nasza oferta rynkowa w roku 2017, podobnie jak w latach poprzednich, skierowana była do osób poszukujących nowe mieszkania i zainteresowanych ich zakupem  
w spółdzielni mieszkaniowej. Realizowane   zadania inwestycyjne zakładają wybudowanie 198 mieszkań w latach 2018-2020.  
Rok 2017 to kolejny, w którym wszystkie  wybudowane i oddane do eksploatacji mieszkania znalazły swoich nabywców. Realizacja inwestycji przy Zaświat 28, 30, 32 (łącznie 101 mieszkań) zostanie zakończona
w roku 2018. Na koniec stycznia 2018 r. sprzedano 95 mieszkań.
Nasze działania inwestycyjne wspieramy:

•
•
•
•
•
•

skutecznym promowaniem MARKI SPÓŁDZIELNI na rynku nieruchomości w Bydgoszczy;
aktywnym udziałem w konkursach i wydarzeniach medialnych promujących nowe inwestycje;
cyklicznie organizowanymi „Drzwiami Otwartymi”;
ogłoszeniami w lokalnej prasie i w pojazdach komunikacji miejskiej;
na bieżąco aktualizowaną stroną internetową i prezentacją w mediach społecznościowych;
udziałem w Targach Mieszkaniowych organizowanych w Bydgoszczy.

Oferujemy Klientom

•
•
•

inwestycje w interesującej, sprawdzonej lokalizacji;
nowoczesne rozwiązania architektoniczne, skutecznie konkurujące z bydgoskimi developerami;
działania organizacyjne wspomagające Klienta w pozyskaniu kredytu hipotecznego, doradztwo architekta wnętrz i możliwość własnej aranżacji mieszkania.
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8. Przewidywany rozwój i inwestycje przyszłe
Rozwój Spółdzielni determinowany jest przez obecnie i w przyszłości realizowane inwestycje. Aktualnie (od czerwca 2016 r.) realizujemy II etap Osiedla Leśny Zakątek przy ul. Zaświat:

•
•
•

budynek nr 4 przy ul. Zaświat 30 - 36 mieszkań, 20 miejsc postojowych w garażu wielostanowiskowym, 2 lokale usługowe
budynek nr 5 przy ul. Zaświat 32 - 30 mieszkań, lokal usługowy, 29 miejsc postojowych w garażu
wielostanowiskowym
budynek nr 6 przy ul. Zaświat 28 - 35 mieszkań, 28 miejsc postojowych w garażu
wielostanowiskowym

Budynki zaprojektowane z myślą o przyszłych mieszkańcach wyposażone są w windy i energooszczędne
rozwiązania techniczne. Całe Osiedle to 198 mieszkań o łącznej powierzchni ca 10.908 m2. Przewidywane efekty inwestycyjne to 5.912,21 m2 p. uż. w roku 2018 i 5.049,26 m2 p. uż. w roku 2019.
Kolejne etapy rozwoju Spółdzielni i inwestycje planowane po roku 2017 przedstawione są   w „Kierunkach rozwoju na lata 2018-2020”.

9.

Sytuacja finansowa

Stan środków trwałych
Stan środków trwałych Spółdzielni (grunty, budynki, budowle, maszyny i urządzenia) na dzień
31.12.2017 r. wynosił 69.378.542,87 zł, w porównaniu do roku ubiegłego wzrósł o zakończone inwestycje przy ul. Gołębiej 66 A, B, C oraz zmalał o ustanowione prawa odrębnej własności lokali oraz umorzenia.
Szczegółową analizę środków trwałych obrazuje nota nr 1 dołączona do informacji dodatkowej sprawozdania finansowego.
Inwestycje w realizacji na dzień 31.12.2017 r. wyniosły 17.505.229,20 zł i obejmują realizacje budynków przy ul. Zaświat.
Zobowiązania i kredyty
Zobowiązania bieżące na 31.12.2017 r., to między innymi:
Kredyty bankowe

•

kredyty długoterminowe na okres 40-u lat, do spłaty wraz z umorzeniem odsetek do końca I kwartału 2018.

Na dzień 31.12.2017 r. kwota pozostająca z tytułu kredytu wraz z odsetkami wynosi 2.927.143,10 zł  z czego z tytułu odsetek 2.921.658,76 zł.
Mieszkańcy użytkujący lokale z kredytem długoterminowym w dalszym ciągu spłacają miesięczne raty kredytu w wielkości normatywnej, które pokrywają w części ratę kredytu i część naliczonych odsetek.

•

kredyty pozostałe – zadłużenie ogółem na 31.12.2017 r.

8.120.378,83 zł.

a. kredyty na refinansowanie zakupu gruntów
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Zaświat 5

933.800,00 zł

termin spłaty XI/2019

Świecka

905.173,00 zł

termin spłaty XI/2021
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b. kredyt na finansowanie budowy budynków
Zaświat budynki 4, 5, 6

5.500.000,00 zł

termin spłaty IX/2018

781.402,83 zł

termin spłaty II/2025

c. pożyczka hipoteczna

Zobowiązania bieżące z tytułu podatków i ubezpieczeń wyniosły 68.667,28 zł, a z tytułu dostaw
830.917,49 zł. Zobowiązania z tytułu dostaw dotyczą przede wszystkim dostaw mediów i działalności inwestycyjnej. Są to zobowiązania krótkoterminowe, a ich terminy płatności przypadły na I kwartał 2018 r.
Analiza zobowiązań Spółdzielni w podziale na krótko i długoterminowe została zaprezentowana w nocie nr 5 dołączonej do informacji dodatkowej sprawozdania finansowego.
Najwyższa suma zobowiązań na okres czerwiec 2017 – czerwiec 2018 uchwalona przez Walne
Zgromadzenie PSM, w kwocie 40 mln zł nie została wykorzystana. Stan zobowiązań i rezerw na zobowiązania na dzień 31.12.2017 r. wyniósł 31.639.492,33 zł.  
W świetle obowiązku prezentowania w zobowiązaniach wkładów budowlanych, powierzanych Spółdzielni
przez Członków na pokrycie kosztów budowy, Zarząd wnioskuje o utrzymanie najwyższej sumy zobowiązań spółdzielni na następny rok w wysokości 40 milionów złotych.
a. Koszty utrzymania zasobów

•
•
•
•
•
•
•
•

Koszty utrzymania zasobów w roku 2017 wyniosły

12.231.823,15 zł

koszty energii cieplnej

4.374.774,70 zł

koszty zimnej wody i kanalizacji

2.048.209,65 zł

odpis na fundusz remontowy

1.519.680,62 zł

utrzymanie i konserwacja bieżąca nieruchomości

2.684.347,04 zł

podatek od nieruchomości, użytkowanie wieczyste

158.961,41 zł

wywóz nieczystości

654.746,72 zł

koszty energii elektrycznej części wspólnych

167.918,72 zł

zarządzanie nieruchomościami

623.184,29 zł

zarządzanie nieruchomościami;
623 184,29 zł; 5,09%

utrzymanie i konserwacja
bieżąca nieruchomości;
2 684 347,04 zł; 21,95%

koszty energii cieplnej;
4 374 774,70 zł; 35,77%

odpis na fundusz remontowy;
1 519 680,62 zł; 12,42%

wywóz nieczystości;
654 746,72 zł; 5,35%

koszty zimnej wody i kanalizacji;
2 048 209,65 zł; 16,75%
Koszty zależne od
Spółdzielni
39,46%

Koszty niezależne od
Spółdzielni
60,54%

podatek od nieruchomości,
użytkowanie wieczyste;
158 961,41 zł; 1,30%
koszty energii elektrycznej części
wspólnych; 167 918,72 zł; 1,37%
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Na poziom kosztów istotny wpływ mają koszty niezależne od Spółdzielni, szczególnie koszty energii cieplnej, wody i kanalizacji, wywozu nieczystości oraz wysokie podatki lokalne. Spółdzielnia nie ma wpływu na
poziom cen jednostkowych mediów, a od użytkowników lokali zależy poziom ich zużycia. Koszty niezależne stanowią 60,54% ogólnych kosztów utrzymania zasobów.
W kosztach zależnych od Spółdzielni czynnikiem kształtującym poziom cen szczególnie na rynku
usług jest wzrost minimalnego wynagrodzenia w danym roku oraz inflacja. Fundusz remontowy stanowi 12,42%.
Przy systematycznym wzroście eksploatowanych zasobów będzie następował naturalny wzrost kosztów
i przychodów, a każda zakończona inwestycja, pomimo niedogodności związanych ze wzrostem cen
na rynku, pozwoli na utrzymanie jednostkowych kosztów stałych Spółdzielni na niezmienionym poziomie.
Rok 2017 to kolejny, w którym dokonaliśmy rozliczenia przychodów z zaliczek i rzeczywistych kosztów
abonamentu za wodę, podatku od nieruchomości oraz opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów. Rozliczenia zostały dokonane dla wszystkich nieruchomości.
Zarząd Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy, zgodnie z obowiązującym prawem, dokonał rozliczenia przychodów i kosztów na nieruchomości. Wynik tego rozliczenia zwiększa przychody lub
koszty nieruchomości w roku 2018. Wyniki gospodarki zasobami mieszkaniowymi na poszczególnych nieruchomości zawarte są w nocie nr 6 dołączonej do informacji dodatkowej sprawozdania finansowego.
b. Wynik na działalności gospodarczej
Zgodnie z obowiązującym prawem określonym w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawie
o rachunkowości oraz prawie podatkowym wynik finansowy za 2017 rok został ustalony w oparciu o przychody i koszty:

•
•
•

działalności operacyjnej,
pozostałej działalności operacyjnej,
działalności finansowej.

Zysk netto wynosi 80.367,60 zł.
Gospodarka Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy w istotnej części oparta jest  o działalność inwestycyjną. Zwiększanie naszych zasobów i ich eksploatacja daje coraz większe możliwości
gospodarcze. Relatywnie maleją koszty stałe i gromadzimy coraz więcej środków na funduszu remontowym. Poziom inwestycji i ich tempo realizacji ma istotny wpływ na bieżącą działalność eksploatacyjną.
Wzrost cen na rynku usług i inflacja są w znacznej mierze niwelowane poprzez efekt wartości dodanej z inwestycji.
Zagrożenia wynikające ze zmieniającego się rynku mieszkaniowego, sinusoidalnego przebiegu sprzedaży mieszkań mają istotny wpływ na poziom bezpieczeństwa Spółdzielni. Stały monitoring zdarzeń
gospodarczych, prowadzony przez Zarząd pod nadzorem Rady Nadzorczej, pozwala na bezpieczne prowadzenie inwestycji.
Ilość środków zgromadzonych na funduszu zasobowym jest dalece niewystarczająca w stosunku do wielkości i różnorodności działalności prowadzonej przez Spółdzielnię. Dlatego Zarząd, za aprobatą Rady
Nadzorczej, wnioskuje o przeznaczenie zysku netto za 2017 rok na zwiększenie funduszu zasobowego, będącego jednym z elementów zachowania płynności finansowej Spółdzielni.
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c. Media i ich rozliczenie
Porównanie kosztów utrzymania lokali w latach 2007-2017
Koszt c.o.

powierzchnia ogrzewana m2

Średniomiesięczny koszt c.o. przypadający na 1 m2
powierzchni ogrzewanej
Koszt podgrzania wody
liczba mieszkań
Średniomiesięczny koszt podgrzania wody przypadający na
mieszkanie na 1 m-c
Koszt dostawy wody i odprowadzenia ścieków
liczba mieszkań
Średniomiesięczny koszt dostawy wody i odprowadzenia
ścieków przypadający na mieszkanie na 1 m-c (łącznie z
abonamentem)
Koszt wywozu nieczystości
liczba osób
Średniomiesięczny koszt wywozu nieczystości przypadający
na osobę
Koszt zużycia energii elektrycznej
liczba osób
Średniomiesięczny koszt zużycia energii elektrycznej na
osobę
Koszt podatku od nieruchomości
powierzchnia niewyodrębniona w m2
Średniomiesięczny koszt podatku od nieruchomości
przypadający na 1 m2 pow.użytk. niewyodrębnionej
Koszt wieczystego użytkowania terenu
powierzchnia użytkowa w m2
Średniomiesięczny koszt opłaty za wieczyste użytkowanie
terenu przypadający na 1 m2 pow.użytk.

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
1 649 416,47 1 678 765,82 1 809 733,10 2 386 505,43 2 086 813,92 2 349 185,80 2 754 019,95 2 801 893,01 2 588 533,68 3 325 350,03 3 296 225,34
84 820,36
88 358,84
92 980,03
99 885,92 101 799,40 107 611,91 112 789,25 114 486,10 117 811,79 119 451,53 125 474,66
1,62050
100%
595 263,78
1462

1,58328
98%
653 083,98
1513

1,62197
100%
715 173,37
1616

1,99103
123%
757 239,11
1696

1,70827
105%
814 076,27
1759

1,81918
112%
867 422,76
1821

2,03478
126%
960 604,33
1912

2,03947
126%
953 055,84
1982

1,83098
2,31987
2,18917
113%
143%
135%
996 891,29 1 040 022,72 1 078 549,36
2000
2071
2139

33,92976
35,97070
36,87981
37,20711
38,56719
39,69535
41,86734
40,07130
41,53714
41,84865
42,01922
100%
106%
109%
110%
114%
117%
123%
118%
122%
123%
124%
864 076,83 1 074 350,04 1 121 077,42 1 252 837,94 1 628 433,63 1 690 009,03 1 872 197,86 1 985 888,95 2 053 232,35 2 036 807,36 2 048 209,65
1462
1513
1616
1696
1759
1821
1912
1982
2000
2071
2139

49,25199
100%
259 870,76
3594

59,17328
120%
339 584,26
3621

57,81134
117%
389 981,77
3630

61,55847
125%
405 841,29
3643

77,14770
157%
410 632,03
3670

77,33887
157%
497 956,67
3819

81,59858
166%
501 501,75
3873

83,49684
170%
469 714,00
3892

85,55135
174%
477 106,00
3995

81,95748
166%
636 568,26
4035

79,79623
162%
654 746,72
4178

6,02557
100%
71 160,69
3594

7,81516
130%
71 656,21
3621

8,95275
149%
90 233,48
3630

9,28359
154%
90 028,46
3643

9,32407
155%
106 120,40
3670

10,86577
180%
134 266,15
3819

10,79055
179%
149 335,27
3873

10,05725
167%
151 390,18
3892

9,95215
165%
155 335,72
3995

13,14680
218%
162 718,54
4035

13,05941
217%
167 918,72
4178

1,64999
100%
87 388,82
64 585,32

1,64909
100%
96 211,28
60 337,53

2,07148
126%
94 110,72
56 635,90

2,05939
125%
93 638,69
52 795,16

2,40964
146%
91 931,97
51 948,50

2,92978
178%
97 798,19
52 072,71

3,21317
195%
103 946,86
50 609,94

3,24148
196%
109 994,67
53 946,03

3,24021
196%
110 121,83
53 770,13

3,36056
204%
116 686,67
52 978,65

3,34926
203%
121 066,70
57 235,90

0,11276
100%
11 168,83
20 423,20

0,13288
118%
8 976,35
19 019,51

0,13847
123%
11 343,53
17 842,02

0,14780
131%
10 597,20
15 736,49

0,14747
131%
9 344,76
15 266,64

0,15651
139%
10 737,05
14 404,49

0,17116
152%
15 895,51
14 111,70

0,16991
151%
27 527,62
14 111,70

0,17067
151%
38 502,28
13 749,81

0,18354
163%
38 405,26
13 447,32

0,17627
156%
38 207,55
13 309,87

0,04557
100%

0,03933
86%

0,05298
116%

0,05612
123%

0,05101
112%

0,06212
136%

0,09387
206%

0,16256
357%

0,23335
512%

0,23800
522%

0,23922
525%

10. Windykacja i zadłużenia

1900-01-00

Stan należności wynikający z niezapłaconych terminowo opłat eksploatacyjnych na dzień 31.12.2017 r. wynosi 436.743,10 zł. Zadłużenie w stosunku do rocznych naliczeń stanowi 3,26% i jest to wskaźnik
świadczący o skutecznej windykacji należności. Należności z tytułu odsetek, kosztów procesu oraz kosztów komorników wynoszą 73.537,40 zł.
W ramach powyższej należności kwota w wysokości 274.425,30 zł dotyczy zadłużeń z tytułu bieżących opłat eksploatacyjnych i spłat rat kredytu długoterminowego. Pozostała część w kwocie  162.317,80 zł
to zadłużenie z w/w tytułów objęte przedprocesowymi wezwaniami do zapłaty oraz egzekwowane na drodze sądowej i komorniczej.
Podkreślić należy, że suma zaległości 6 największych dłużników wynosi 143.372,46 zł, co stanowi aż 33% zadłużenia w całej Spółdzielni.
Intensywne działania windykacyjne prowadzone, były i nadal są, wobec osób, które trwale zaprzestały
płacenia własnych zobowiązań. Groźba egzekucji z prawa do lokalu okazała się bardzo skutecznym narzędziem w dochodzeniu należności i mobilizowaniu dłużników do uregulowania długów.
Łączna wartość odzyskanych w 2017 roku długów egzekwowanych na drodze sądowej i komorniczej oraz spłaconych po otrzymaniu przedprocesowego wezwania do zapłaty wynosi 181.782,89 zł.
Wielkość zadłużenia w istotny sposób wpływa na bieżącą płynność finansową Spółdzielni. Zarząd i pracownicy odpowiednich służb dbają, by zadłużenie za opłaty eksploatacyjne nie stało się najprostszą
i najtańszą formą kredytu dla użytkowników lokali.
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W 2017 r. wniesiono 21 pozwów o  zapłatę zadłużenia z tytułu opłat eksploatacyjnych, czynszu najmu
bądź wkładu budowlanego na łączną kwotę 63.158,86 zł. W sprawach o zapłatę należności wydane
zostały nakazy zapłaty, które zostały częściowo lub w całości zapłacone dobrowolnie (w 13 przypadkach).
W pozostałych przypadkach konieczne okazało się dochodzenie należności na drodze postępowania
egzekucyjnego. Nadto wniesiono również pozew o zapłatę kary umownej z tytułu rozwiązania umowy
o budowę lokalu z winy Członka Spółdzielni wobec długotrwałego zalegania z uiszczaniem wkładu
budowlanego oraz pozew przeciwko członkom Zarządu upadłej spółki będącej dłużnikiem Spółdzielni.
Niestety jeszcze 5 spraw czeka na rozpoznanie w Sądzie, co też utrudnia Spółdzielni szybkie i skuteczne odzyskanie należności.
Niektóre nazwiska dłużników systematycznie powtarzają się od kilku lat. Część osób ma jedynie sporadyczne problemy z regulowaniem należnych Spółdzielni opłat, co może wiązać się z przejściowymi trudnościami
finansowymi. W dalszym ciągu największymi dłużnikami pozostają osoby, które utraciły tytuł prawny do lokalu w zasobach Spółdzielni na skutek przeprowadzonej w 2014 r. egzekucji komorniczej. Dalsze zadłużenie
tych osób z tytułu opłat eksploatacyjnych co prawda nie rośnie jednakże, obciążenie ich praw wysokimi hipotekami i nieposiadanie innego majątku powoduje, iż należności Spółdzielni są obecnie nieściągalne.
Nieściągalne są również zadłużenia dłużników, którzy skorzystali z możliwości ogłoszenia upadłości konsumenckiej. W związku z tym wszystkie prowadzone przeciwko nim postępowania egzekucyjne i sądowe
zostały umorzone, a Spółdzielnia zgłosiła wszystkie swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi. Jednakże z uwagi na typ roszczeń Spółdzielni, które zgodnie z przepisami prawa ulegają zaspokojeniu w dalszej
kategorii i wielość wierzycieli dłużników Spółdzielnia nie uzyska zaspokojenia swoich roszczeń w całości.
Powiększające się i nieściągalne są również należności z tytułu odszkodowania za zajmowanie lokalu
mieszkalnego bez tytułu prawnego od dłużników, którym przyznano, na mocy wyroku uprawomocnionego w styczniu 2014 r., prawo do lokalu socjalnego. Gmina Bydgoszcz w dalszym ciągu nie dostarczyła
tym osobom lokalu socjalnego. W związku z tym Spółdzielnia systematycznie dochodzi od Gminy Bydgoszcz odszkodowania za brak realizacji obowiązku ustawowego w zakresie zapewnienia uprawnionym
lokalu socjalnego. Po uzyskaniu wyroku zasądzającego i podpisaniu dwóch ugód sądowych Gmina Bydgoszcz uiściła należne Spółdzielni odszkodowanie. Spółdzielnia będzie do czasu dostarczenia lokalu
socjalnego wytaczać przeciwko Gminie Bydgoszcz powództwo o zapłatę odszkodowania. Dzięki temu Spółdzielnia uzyskuje zwrot należności, które nie uiścili dłużnicy, którym przysługuje prawo do lokalu socjalnego.
Stosowana praktyka pozywania wszystkich współwłaścicieli lokali bądź osób, którym przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu (najczęściej obojga małżonków) okazała się skuteczna, bowiem zwiększa
szanse szybkiego uregulowania zadłużenia, zaś w przypadku egzekucji z lokalu uzyskanie tytułu wykonawczego przeciwko wszystkim współwłaścicielom umożliwia wszczęcie egzekucji z lokalu. W sytuacjach,
w których dłużnicy deklarują dobrowolną wolę spłaty zadłużenia Zarząd dokonuje indywidualnej oceny
sytuacji danego dłużnika i zawiera ugodę określającą w indywidualny sposób wysokość rat i ich harmonogram spłat, co pozwala na uniknięcie dodatkowych kosztów. Skutecznym sposobem na mobilizowanie
dłużników do spłaty zadłużenia okazało się wpisywanie hipoteki zwykłej przymusowej na nieruchomości, a w postępowaniu egzekucyjnym wnioskowanie o przeprowadzenie egzekucji z nieruchomości.
Działania windykacyjne wobec Członków Spółdzielni i innych użytkowników lokali w postaci nakazów sądowych, czy egzekucji z prawa do lokalu są w dalszym ciągu ostatecznością. Pisemne upomnienia,
wezwania przedprocesowe, osobiste rozmowy Prezesa Zarządu i Członków Rady Nadzorczej z dłużnikami przynoszą wymierne efekty. Nacisk na polubowne załatwienie sprawy zaczęły również kłaść przepisy
prawa. Obecnie składając pozew należy wyraźnie wskazać, czy było prowadzone postępowanie mediacyjne, a jeżeli nie ma możliwości zawarcia ugody bo np. dłużnik nie wywiązuje się z poprzednich,
jego działania i ocena jego sytuacji finansowej nie dają rękojmi wywiązania się z niej należy to należycie uargumentować. W roku 2017 wielokrotnie strony zawierały porozumienia i dłużnik dokonywał spłaty
przeterminowanego zobowiązania w ratach (17 ugód). Taki tryb postępowania ma same dobre strony i pozwala na regulowanie długów bez dodatkowych kosztów.
W wyniku porozumień Spółdzielnia odzyskuje długi, a dłużnik nie ponosi kosztów związanych  z windykacją tj. kosztów sądowych, kosztów zastępstwa procesowego i kosztów komorniczych. Jednocześnie
potwierdza to ideę wspólnego gospodarowania w takim organizmie gospodarczym jakim jest SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA.
Zgodnie z § 8 Statutu PSM istnieje możliwość wglądu do bieżąco aktualizowanego rejestru dłużników. Niestety, Członkowie Spółdzielni nie korzystają z dostępnej bazy informacji, pomimo, że problem zadłużenia
wielokrotnie dotyka ich nieruchomości.
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Struktura zadłużenia użytkowników na dzień 31.12.2017 r.
Liczba m-cy
0-1
1-2
2-3
3-6
6-9
9-12
12-24
24-36
36 i więcej

Udział w zadłużeniu
31.12.2017 r.
4,16 %
19,88 %
13,17 %
13,08 %
9,44 %
7,12 %
12,79 %
9,50 %
10,86 %

RAZEM

100,00 %

11. Główne założenia działalności Spółdzielni na rok 2018
a. Działalność eksploatacyjna
Plan finansowo-gospodarczy Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy
został sporządzony w oparciu o postanowienia ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
z dnia 15 grudnia 2000 r. z późniejszymi zmianami i postanowienia wewnętrzne Spółdzielni.
Rada Nadzorcza uchwałą Nr 45/17 z dnia 24.10.2017 r. zatwierdziła plan działalności gospodarczej na rok 2018. O wysokości nowych stawek eksploatacyjnych wszyscy użytkownicy
lokali zostali powiadomieni z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Do
założeń planu przyjęto prognozę wzrostu kosztów na poziomie 5%. Uwzględniono również indywidualną specyfikę każdej nieruchomości. Plan finansowy Spółdzielni na rok
2018 obejmuje odrębne plany gospodarcze dla każdej nieruchomości. W kalkulacji stawek uwzględniono przewidywany wynik poszczególnych nieruchomości na koniec 2017 r.
Zmiana ogólnych warunków gospodarowania zakreślona działaniami Rządu RP takich jak zwiększenie najniższego wynagrodzenia i Program 500+ może spowodować, że
plany gospodarcze na rok 2018 będą musiały być korygowane. W miesiącu czerwcu przewidywane  jest przeprowadzenie analizy aktualnej sytuacji gospodarczej.
b. Fundusz remontowy
Zgodnie z art. 4 ust. 41 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych tworzony jest jeden ogólny
fundusz remontowy dla wszystkich zasobów. Przepisy ustawy nakładają jedynie obowiązek ewidencji i rozliczenia wpływów i wydatków dla każdej nieruchomości. Zarząd planując
wydatki remontowe stara się, w miarę możliwości, równomiernie je rozkładać biorąc pod uwagę wysokość wpłat od mieszkańców.

•
•
•
•

Planowanie wydatków remontowych na poszczególne nieruchomości uwzględnia:
aktualny stan techniczny i bezpieczeństwo zamieszkiwania;
zalecenia po przeglądach budowlanych;
saldo odpisu na fundusz remontowy z lat poprzednich;
konieczność wykonania prac awaryjnych.
Plan wydatków funduszu remontowego na rok 2017 został określony planem zatwierdzonym uchwałą Rady Nadzorczej.
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c. Inwestycje
Budowa nowych zasobów to istotny element rozwoju Spółdzielni. Na przestrzeni 28 lat oddaliśmy do
użytkowania 2.139 mieszkań, a od 2003 roku prawie 900 mieszkań. Łączna powierzchnia eksploatowanych zasobów wzrosła z 62.000 m2 w roku 2002 do 147.204,78 m2 obecnie. Wszystkie mieszkania
zostały wybudowane w oparciu o spółdzielcze zasady budowania. Wszystkie dotychczasowe inwestycje zakończyły się sukcesem, a wszystkie mieszkania zostały sprzedane. Inwestycje i planowany rozwój
Spółdzielni możliwy jest dzięki właściwym decyzjom Walnego Zgromadzenia i prorozwojowym decyzjom Rady Nadzorczej. Maksymalna suma zobowiązań na kwotę 40 mln złotych jest adekwatna do
potrzeb inwestycyjnych Spółdzielni. Lustracje inwestycyjne, którym Spółdzielnia podlega rokrocznie, wskazują na prawidłowość prowadzenia procesu inwestycyjnego, przy zachowaniu zasad rzetelnego
ich rozliczania. Jednocześnie lustratorzy wskazują na wartość inwestycji jako istotnego dodatkowego elementu wspomagającego gospodarkę Spółdzielni.
Szczegółowe programy rozwojowe Zarząd przedstawia w dokumencie Kierunki Rozwoju na lata 2018-2020
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12. Ważniejsze osiągnięcia
Jak co roku Spółdzielnia poddaje swoją działalność ocenie zewnętrznych audytorów. Wyróżnienia z lat poprzednich zostały uzupełnione o kolejne. Zdobyliśmy Gran Prix Bydgoskiej Izby Budownictwa za Osiedle
Leśny Zakątek. Ponownie zostaliśmy wyróżnieni tytułem Dobrej Spółdzielni po audycie Gazety Prawnej. Otrzymaliśmy również tytuł Przedsiębiorstwa Fair Play.
W związku z modernizacją oświetlenia w budynkach wielorodzinnych, otrzymaliśmy Świadectwo Efektywności Energetycznej tzw. Biały Certyfikat przyznany przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

13. Podsumowanie
Istotną wartością Spółdzielni jest wypracowana od 28 lat MARKA, dająca gwarancję  bezpieczeństwa dla
nowych nabywców mieszkań. Organy Spółdzielni postanowiły, że koszty tej działalności w całości finansowane są w ramach prowadzonych inwestycji i nie obciążają działalności bieżącej Spółdzielni. Zatem
wszystkie koszty związane z działalnością Rady Nadzorczej, promowanie marki Spółdzielni  i reklamowanie produktu pokrywane są z kosztów działalności inwestycyjnej.
Działania Zarządu Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy w roku 2017 skoncentrowane
były na właściwym, ekonomicznie uzasadnionym wykorzystaniu gromadzonych środków finansowych, dobrej obsłudze mieszkańców oraz budowaniu perspektyw rozwoju Spółdzielni na kolejne lata.
Rok 2017 przyniósł wiele zmian w otoczeniu zewnętrznym Spółdzielni, co niewątpliwie wpłynie na uwarunkowania dalszego jej funkcjonowania.
Zmiany w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych i Prawie Spółdzielczym, znacząca zmiana najniższego wynagrodzenia i wzrost średniego wynagrodzenia o 8%, wzrost cen materiałów i usług to elementy,
które będą miały istotny wpływ na gospodarkę Spółdzielni w roku 2018.
Należy mieć nadzieję, że zawirowania polityczne i gospodarcze pozwolą na bezpieczne gospodarczo
funkcjonowanie Spółdzielni, a Członkom Spółdzielni zapewnią godne i bezpieczne zamieszkiwanie z poszanowaniem osobistego i spółdzielczego majątku.
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