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Pomorska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bydgoszczy działa nieprzerwanie od 1990 roku na
zasadach określonych w statucie Spółdzielni, w którym ostatnie zmiany zostały uchwalone przez
Walne Zgromadzenie w dniu 22.05.2018 r. i zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w
dniu 04 lipca 2018 r.
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1. Wstęp
a. Działania Zarządu
Zarząd Spółdzielni – kieruje bieżącą działalnością Spółdzielni i reprezentuje ją na zewnątrz
podejmując w jej imieniu wszelkiego rodzaju czynności opisane w § 55 Statutu PSM oraz
Regulaminie Zarządu (uchwała Rady Nadzorczej nr 16/2012 z 24.04.2012 r.)
Zarząd PSM, zgodnie zobowiązującym Statutem jest 1-osobowy. Funkcję Prezesa Zarządu pełni
od 2002 r. p. Wiesław Gęsikowski.
W minionym okresie sprawozdawczym Zarząd odbył 38 protokołowanych posiedzeń, podejmując
96 uchwał i decyzji w sprawach wchodzących w zakres jego statutowych kompetencji a
dotyczących zagadnień gospodarki zasobami mieszkaniowymi Spółdzielni i gospodarki
finansowej.
Uchwały i decyzje dotyczyły w szczególności:


zagadnień finansowych, organizacyjnych i eksploatacyjnych:
o prawidłowej eksploatacji, remontów i konserwacji zasobów mieszkaniowych;
o egzekwowania zaległych opłat eksploatacyjnych;
o utrzymania dotychczasowej dobrej sytuacji gospodarczej Spółdzielni i utrzymania
prawidłowego wskaźnika płynności finansowej;
o analizowania informacji dotyczących bieżącej działalności i gospodarki spółdzielni;
o polepszenia organizacji i jakości pracy, poprawy wskaźników ekonomicznych;
o współdziałania z organami władzy samorządowej i administracji państwowej oraz
organizacjami spółdzielczymi, gospodarczymi i społecznymi;
o rozpatrywanych podań i wniosków złożonych przez członków Spółdzielni;
o przygotowywania oraz przedstawienia informacji i sprawozdań dotyczących
całokształtu działalności Spółdzielni podczas posiedzeń Rady Nadzorczej PSM;



zagadnień inwestycyjnych:
o koordynacji i nadzoru prac związanych z budową nowych osiedli wielorodzinnych
(Osiedle Leśny Zakątek 2);
o koordynacji prac związanych z odbiorem budynków mieszkalnych;
o sprzedaży mieszkań w ramach prowadzonych inwestycji budowlanych;
o działań promocyjnych realizowanych inwestycji.

W 2018 r. do Spółdzielni wpłynęło drogą korespondencyjną 2.650 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. Wnoszone sprawy były załatwiane w czasie krótszym niż termin określony stosownymi
przepisami.
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b. Działania w środowisku
Reprezentanci Spółdzielni, w tym Prezes PSM, 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
działaniach Urzędu Miasta.
Duży poziom aktywności przedstawicieli Spółdzielni w mało istotny sposób przekłada się na
bieżące działania Prezydenta Bydgoszczy i urzędników Urzędu Miasta. Potrzeby mieszkańców
osiedli, ich sytuacji życiowej, warunków życia i otoczenia miejsca zamieszkania nie znajdują
zrozumienia wśród urzędników. Uchwalane przez Radę Miasta 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 i trafiają w próżnię.
c. Rada Nadzorcza
Rada Nadzorcza to 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 2018 Rada Nadzorcza Spółdzielni pracowała w 7 osobowym składzie,
odbyła 12 posiedzeń, na których podjęła łącznie 71 uchwał. Sprawozdanie Rady Nadzorczej wraz
ze sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej stanowi odrębny dokument.

d. Walne Zgromadzenie 2018
Walne Zgromadzenie – 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.
A. I Część WZ PSM odbyła się w dniu 14.05.2018 r. w której uczestniczyło 27 członków.
B. II Część WZ PSM odbyła się w dniu 15.05.2018 r. w której uczestniczyło 61 członków
C. III Część WZ PSM odbyła się w dniu 16.05.2018 r. w której uczestniczyło 7 członków

Obrady Walnego Zgromadzenie były ważne i prawomocne. Odbyły się wszystkie części a
porządek obrad WZ został wyczerpany. Walne Zgromadzenie podjęło 11 uchwał. Uchwały
dotyczyły spraw istotnych dla bieżącego działania Spółdzielni. Wyniki głosowań nad
poszczególnymi uchwałami wyglądały następująco:
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Uchwały Walnego Zgromadzenia 2018
1. Uchwała nr 01/2018 z dnia 22.05.2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności w 2017 r.
2. Uchwała nr 02/2018 z dnia 22.05.2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego za rok 2017
3. Uchwała nr 03/2018 z dnia 22.05.2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady
Nadzorczej z działalności w 2017 roku wraz ze sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej za rok
2017
4. Uchwała nr 04/2018 z dnia 22.05.2018 r. w sprawie przyjęcia Kierunków rozwoju na rok
2018 i lata następne
5. Uchwała nr 05/2018 z dnia 22.05.2018 r. w sprawie podziału nadwyżki bilansowej netto
za rok 2017
6. Uchwała nr 06/2018 z dnia 22.05.2018 r. w sprawie najwyższej sumy zobowiązań
7. Uchwała nr 07/2018 z dnia 22.05.2018 r. w sprawie absolutorium dla Prezesa Zarządu
8. Uchwała nr 08/2018 z dnia 22.05.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie i
zbycie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego oraz prawa odrębnej własności
garażu
9. Uchwała nr 09/2018 z dnia 22.05.2018 r. w sprawie zmian do Statutu
10. Uchwała nr 10/2018 z dnia 22.05.2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie i
zbywanie praw odrębnej własności lokali w budynkach przy ulicy Gołębiej 66, i Zaświat 5
11. Uchwała nr 11/2018 z dnia 22.05.2018 r. w sprawie zbycia prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości gruntowych położonych w Bydgoszczy przy ul. Świeckiej –
działki 84/1,84/2, 84/4, 84/5
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W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa
użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności
tych gruntów (Dz.U. z 2018 r.,poz.1716 ze zm.) z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania
wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształci się w prawo własności
tych gruntów.
W zasobach Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy w użytkowaniu
wieczystym znajdują się następujące nieruchomości:


Kromera 2 – właściciel Gmina Bydgoszcz



Kromera 4 – właściciel Gmina Bydgoszcz



Bortnowskiego 14, Okulickiego 1 – właściciel Gmina Bydgoszcz



Bortnowskiego 16 – właściciel Gmina Bydgoszcz



Chodkiewicza 93 – właściciel Skarb Państwa



Taczaka 6 – właściciel Gmina Bydgoszcz

Podstawą do zmiany wpisu statusu prawnego gruntów w księgach wieczystych będzie
zaświadczenie, wydawane przez właściwe organy:
 Starostę Bydgoskiego wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej – w
przypadku gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa;
 Prezydenta Miasta Bydgoszczy – w przypadku gruntów stanowiących własność
jednostek samorządu terytorialnego – Gminy Bydgoszcz
Zaświadczenie

będzie jedynym dokumentem, na podstawie którego Sąd Rejonowy

zamieni w księgach wieczystych użytkowanie wieczyste na własność. W zaświadczeniu
będą zawarte m.in. informacje dotyczące oznaczenia nieruchomości oraz informacje o
opłatach.
Sąd Rejonowy z urzędu dokona wpisu prawa własności w miejsce dotychczasowego prawa
użytkowania wieczystego.
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2. Ogólna ocena sytuacji Spółdzielni
a. Istotne zdarzenia finansowo-gospodarcze w roku 2018
I. Koszty utrzymania zasobów wyniosły 12.715.870,52 zł.
II. Wydatki zrealizowane w ramach funduszu remontowego wyniosły 1.822.615,10 zł.
III. Zakończenie inwestycji pn. „Leśny Zakątek 2” i oddanie do użytkowania 3 budynków
przy ulicy Zaświat 28,30,32 o łącznej powierzchni użytkowej 8.755,29 m² wraz z
garażami wielostanowiskowymi i lokalami użytkowymi.
IV. Zmiana ustawy o odpadach z dnia 20 lipca 2018 r.

V. Nowelizacja ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów
zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów z dnia 20 lipca
2018 roku.

b.

Charakterystyka zasobów

Pomorska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bydgoszczy od 27 lat funkcjonuje na
bydgoskim rynku nieruchomości.
DANE STATYCZNE
LOKALE MIESZKALNE
Liczba ogółem
Powierzchnia użytkowa ogółem [ m2 ]

2018

2019

2.139

2.240

123.192,48

129.104,71

432

432

6.754,43

6.754,43

591

668

15.003,33

16.834,84

56

60

2.254,54

2.882,98

GARAŻE
Liczba ogółem
Powierzchnia użytkowa ogółem [ m2 ]
MIEJSCA POSTOJOWE
Liczba ogółem
Powierzchnia użytkowa ogółem [ m2 ]
LOKALE UŻYTKOWE
Liczba ogółem
Powierzchnia użytkowa ogółem [ m2 ]

Tabela nie uwzględnia powierzchni pomieszczeń przynależnych i piwnic
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Liczba lokali
mieszkalnych
Powierzchnia lokali
mieszkalnych [ m2 ]

Średnia powierzchnia
lokali mieszkalnych
[ m2 ]

FORDON

ŚRÓDMIEŚCIESZWEDEROWO

OS. LEŚNE

GÓRZYSKOWO

280

557

419

984

17 170,21

31 377,18

24 228,75

56 328,57

61,32

56,33

57,60

57,24

c. Zagadnienia członkowsko-mieszkaniowe
Na dzień 31.12.2018 roku Spółdzielnia zrzeszała 3.139 członków w tym :


członków zasiedlonych – obejmujących cztery obszary zamieszkania:






Fordon
Śródmieście – Szwederowo
Osiedle Leśne
Górzyskowo

435 osób
745 osób
550 osób
1.327 osób

w tym Członków posiadających wyłącznie garaże i lokale użytkowe
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3. Gospodarka zasobami mieszkaniowymi
Pomorska Spółdzielnia Mieszkaniowa w 2018 roku prowadziła działalność eksploatacyjną na
wybudowanych nieruchomościach i w dalszym ciągu zarządzała jedną wspólnotą mieszkaniową.
Na koniec roku 2018 według złożonych oświadczeń użytkowników lokali w zasobach spółdzielni
zamieszkiwały 4.183 osoby.
W administrowanych przez Pomorską Spółdzielnię Mieszkaniowa zasobach znajduje się
48 nieruchomości z 69 budynkami wielorodzinnymi oraz 1 zespół garaży. Zasoby Spółdzielni
położone są na nieruchomościach o łącznej powierzchni 20,6 ha. Zasoby Spółdzielni zwiększają
się każdego roku w związku z zakończeniem kolejnej inwestycji.
Bieżącą obsługę techniczno-eksploatacyjną zasobów Spółdzielni zapewniają pracownicy
zatrudnieni w działach Techniczno-Eksploatacyjnym oraz Biurze Obsługi Klienta. W ostatnim
kwartale roku 2018 nastąpiła zmiana organizacyjna w zakresie pionu zajmującego się sprawami
technicznymi, eksploatacyjnymi i obsługą Klienta. Dotychczasowe rozwiązania organizacyjne nie
były adekwatne do poziomu oczekiwań zarówno Zarządu Spółdzielni, Rady Nadzorczej jak i
Członków Spółdzielni. W efekcie działań restrukturyzacyjnych Rada Nadzorcza zatwierdziła nowy
schemat organizacyjny Spółdzielni. Nastąpiła także wymiana części pracowników. Nadrzędnym
celem reorganizacji było dostosowanie struktury i zadań poszczególnych pracowników do
oczekiwań Członków w zakresie jakości obsługi.
W roku sprawozdawczym 2018 w systemie rejestracji zgłoszeń odnotowano 3.772 awarie i
usterki, a pogotowie techniczne działające w godzinach popołudniowych i w dni wolne od pracy
podjęło 41 interwencji. Wszystkie wnioski mieszkańców realizowane były bez zwłoki, w możliwie
najkrótszym czasie. Priorytetem zostały objęte zgłoszenia zdarzeń zagrażających zdrowiu i mieniu
mieszkańców.
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Wszystkie nieruchomości objęte są stałą kontrolą Administratorów Zasobów (pracowników
Działu Techniczno – Eksploatacyjnego) poprzez nadzór nad firmami świadczącymi usługi w
zakresie utrzymania czystości, pielęgnacji terenów zielonych oraz konserwacji urządzeń
technicznych.
Zgodnie z zasadami solidnej i rzetelnej działalności, jak co roku przeprowadzona została
weryfikacja działania urządzeń pomiarowych wykazujących anomalia. W 2018 roku poddano
kontroli 70 wodomierzy ciepłej i zimnej wody, które wzbudzały wątpliwości, co do prawidłowości
działania. Wymieniono w ramach gwarancji 14 wodomierzy.
W 2018 r. przeprowadzona została wymiana legalizacyjna 370 wodomierzy ciepłej i zimnej
wody w 6 budynkach: Gołębia 30, Gołębia 30A, Gołębia 47, Powstańców Warszawy 6A bud. 5 i 6,
Ks. Skorupki 102.
Przeprowadzono również wymianę 1985 podzielników ciepła w 13 budynkach:
Chołoniewskiego 4, 8, Gersona 21, 23, Gołębia 11, Gołębia 30A, Jaskółcza 27, Kołobrzeska 13,
17, Kossaka 34, 54, Powstańców Warszawy 6A (bud. 5 i 6).
Pomorska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bydgoszczy ubezpiecza posiadane zasoby od
szkód, które powstały w trakcie eksploatacji. Administratorzy dokonali likwidacji 15 zgłoszonych
szkód w lokalach mieszkalnych. Z polisy PSM firma ubezpieczeniowa wypłaciła odszkodowania w
łącznej wysokości 8.338,62 zł.
1. Przeglądy techniczne i ich wpływ na wydatki z funduszu remontowego
Zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego w roku 2018 zostały
przeprowadzone wszystkie obowiązkowe przeglądy w tym budowlane, instalacji gazowych,
wentylacyjnych, elektrycznych i odgromowych.
Za prawidłowy stan techniczny budynków wraz z instalacjami odpowiedzialny jest Dział
Techniczno Eksploatacyjny oraz Biuro Obsługi Klienta Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Zakres działania obejmuje:
• Konstrukcje budynków,
• Estetykę budynków,
• Izolacje przeciw wodne i przeciw wilgociowe,
• Izolacje termiczne,
• Instalacje wodne i kanalizacyjne,
• Instalacje centralnego ogrzewania,
• Instalacje elektryczne,
• Instalacje domofonowe i videodomofonowe,
• Systemy kontroli dostępu,
• Bramy, szlabany, furtki,
• Instalacje oddymiania i p.poż,
• Windy.
Wszystkie przeglądy są wykonywane zgodnie z prawem określonym terminarzem. Wnioski i
zalecenie zapisane w protokołach z przeglądów realizowane są niezwłocznie jeśli termin ich
usunięcie określony jest jako pilny. Znaczący procent usterek usuwany jest przez konserwatorów
zatrudnionych w Spółdzielni. Pozostałe wady i usterki zlecane są do usunięcia firmom
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zewnętrznym. Mniej pilne do realizacji zalecenia z przeglądów zostają wpisane do planu wydatków
funduszu remontowego na lata następne.
Na bieżąco prowadzone są kontrole jakości sprzątania budynków oraz utrzymania terenów
zewnętrznych wraz z terenami zielonymi.
2. Analiza zużycia mediów
• rozliczenia zużycia wody
Poprzez system informatyczny po każdym odczycie generowane jest zestawienie
możliwych błędów urządzeń pomiarowych np. zużycia „zerowe”, błędy odczytu, cofanie liczników
wody. Przypadki niewłaściwych wskazań liczników lub błędy w odczycie zostają zweryfikowane
przez autoryzowane serwisy firm dostarczających wodomierze. Analizowane są wielkości wody
pozostałej.
Prowadzone są również kontrole zużycia wody na podlewanie terenów zielonych.
Na ich podstawie dokonywana jest regulacja i programowanie systemów nawadniających
na sezon następny.
• rozliczenie energii cieplnej
Corocznie przeprowadzana jest weryfikacja zużycia energii cieplnej przeznaczonej
do ogrzewania budynków i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Ma ona na celu korektę mocy
zamówionej - obniżającej koszty zakupu energii cieplnej. W celu uzyskania optymalnych kosztów
za zamówione ciepło, budynki należące do PSM poddawane są termomodernizacji. W roku
sprawozdawczym docieplone zostały 2 budynki przy ul. Sokołów Bydgoskich 2 i 4.
• instalacja elektryczna
W ostatnich latach w zasobach PSM wymieniono oświetlenie klatek schodowych
i terenów zewnętrznych na energooszczędne lampy typu LED. Z tego tytułu poza oszczędnością
energii elektrycznej, pozyskano tzw. białe certyfikaty, czyli świadectwa efektywności
energetycznej. Stanowią one prawa majątkowe, notowane na Towarowej Giełdzie Energii,
potwierdzające uzyskanie oszczędności energii w wyniku zrealizowania przedsięwzięcia służącego
poprawie efektywności energetycznej.
W celu uzyskania tych świadectw przeprowadzono szereg czynności w tym audyt
efektywności energetycznej, określający efekt energetyczny realizowanego przedsięwzięcia. Efekt
energetyczny po modernizacji oświetlenia we wszystkich naszych zasobach wyniósł 52,000 toe
(Tona Oleju Ekwiwalentnego), co przełożyło się na zwrot kosztów w kwocie 18.599,30 zł.

4. 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, które zostały przeprowadzone wśród mieszkańców z końcem 2017 roku, a dotyczyły planu
remontów na lata 2018-2024
• własnych obserwacji pracowników Spółdzielni.
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Ilość gromadzonych środków z odpisu na fundusz remontowy jest dalece niewystarczająca w
stosunku do potrzeb. Suma środków pochodząca z rocznego odpisu wynosi 1.813.670,43 zł.
Plan zakładał zrealizowanie wydatków na kwotę 4.082.261,41 zł. Źródłem finansowania różnicy
między przychodami a kosztami roku 2018 były nie wydatkowane środki z lat poprzednich oraz
kredyty.
Wykonanie planu w zakresie rzeczowo-finansowym okazało się niemożliwe. Główną przyczyną
była niesprzyjająca sytuacja na rynku usług budowlanych. Gwałtowny wzrost kosztów robocizny
odnotowany na początku roku i wzrost cen materiałów spowodowały znaczący duży wzrost cen
usług. Rynek usługodawców też się bardzo zmniejszył. Niektóre przetargi nie dochodziły do skutku
z powodu braku oferentów.
Analizując sytuację roku 2018 należy w kolejnych latach uwzględnić w planach zarówno
warunki rynkowe, w których spółdzielnia musi funkcjonować jak i rosnące potrzeby coraz starszych
nieruchomości.
W roku 2018 wykonaliśmy:
• termomodernizację budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z remontem balkonów
przy ul. Sokołów Bydgoskich 2 i ul. Sokołów Bydgoskich 4,
• naprawy i remonty balkonów wraz z balustradami w budynkach: Fałata 9 (8szt.), Jaskółcza
42 (8szt.), Fałata 8 (12szt.), Fałata 10 (7szt.), Gołębia 11 (11szt.), Gołębia 57 (8szt.),
Bortnowskiego 16 (9szt.), Bortnowskiego 14 (10szt.), Okulickiego 1 (10szt.), Chodkiewicza
93 (3szt.),
• naprawy częściowe na balkonach i tarasach w budynkach: Strzelecka 59, Gersona 19A,
Powstańców Warszawy 6C,
• naprawę betonowych balustrad balkonowych w budynku Jaskółcza 27 (6 szt.),
• renowację stalowych balustrad balkonowych: Gołębia 73 (20szt.), Chodkiewicza 93 (1szt.),
Gersona 23 (9szt.),
• naprawę uszkodzonych tynków murowanych części balustrad balkonowych w budynku
Strzelecka 59,
• czyszczenie i impregnację wybranych elewacji w budynkach: Powstańców Warszawy 6a,
Jaskółcza 42, Gnieźnieńska 21, Jaskółcza 27, Inowrocławska 48A, Jaskółcza 29,
• czyszczenie i impregnację wybranych ścian zewnętrznych portali wejściowych w
budynkach: Bortnowskiego 14, Bortnowskiego 16, Okulickiego 1, Jaskółcza 29, Jaskółcza
42, Powstańców Warszawy 6a,
• czyszczenie wybranych fragmentów zadaszeń z blachodachówki lub gontów w budynkach:
Powstańców Warszawy 6a, Gnieźnieńska 21, Jaskółcza 27, Inowrocławska 48A,
Jaskółcza 29,
• docieplenie fragmentu stropodachu w bloku przy ul. Sokołów Bydgoskich 4,
• docieplenie ściany szczytowej zachodniej obok IV klatki schodowej w budynku przy
ul. Gołębia 57,
• remont murków oporowych przy zjazdach do garaży indywidualnych: Leszczyńskiego 61a,
Jaskółcza 42, Gołębia 47, Gołębiej 65, Konopczyńskiego 1,
• naprawę uszkodzonych słupów w garażach wielostanowiskowych w budynkach:
Ks. Skorupki 102, Powstańców Warszawy 6A, Powstańców Warszawy 6C, Powstańców
Warszawy 6D, Powstańców Warszawy 6E, Strzelecka 59, Gersona 19, Gersona 19a,
Gersona 23,
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• remont po zalaniu fragmentów ścian wewnętrznych w garażu i na klatce schodowej wraz z
pomieszczeniem sprzątaczki i monitoringu w budynku przy ul. Żuławy 1,
• naprawę hydroizolacji stropu nad garażem wielostanowiskowym w budynku przy
ul. Gołębia 73,
• prace naprawcze na zachodniej elewacji, w garażu wielostanowiskowym, na I klatce
schodowej, przy cokole i opasce z płyt chodnikowych w budynku przy ul. Ceramiczna 3,
• naprawę cokołu i opaski betonowej wraz z doświetleniem dodatkowym oknem korytarza
piwnicznego w budynku przy ul. Chodkiewicza 93,
• remont I i IV klatki schodowej w budynku Inowrocławska 48A,
• remont portali klatek schodowych w budynkach: Gołębia 57, Gnieźnieńska 21, Gołębia 26a,
Gołębia 28,
• remont węzła cieplnego wraz z wykonaniem wentylacji nawiewnej w budynku
Chodkiewicza 93,
• wymianę pokrycia dachowego z papy wraz z opierzeniami blacharskimi na drugiej części
ok. 126 m2 dachu budynku Konopczyńskiego 1,
• wymianę pokrycia dachowego z gontów wraz z wymianą opierzeń blacharskich i rynien na
zachodniej, północnej i fragmencie wschodniej części dachu w budynku Gołębia 47,
• wymianę pokrycia dachowego z gontów wraz z wymianą opierzeń blacharskich i rynien na
fragmencie wschodniej i fragmencie zachodniej części dachu oraz na południowej stronie
dachu w budynku Gołębia 30a,
• remont pokrycia z papy i opierzeń blacharskich na zadaszeniach portali klatek schodowych
w budynkach: Gołębia 26a, Gołębia 28, Okulickiego 1,
• wymianę wyłazów dachowych na nowe typu kopułka akrylowa na teleskopach, zamykana
na kluczyk, na budynkach: Chołoniewskiego 4, Chołoniewskiego 8, Konopczyńskiego 1,
Jaskółcza 42, Powstańców Warszawy 6a,
• częściową rozbiórkę czap kominowych i montaż zbiorczych lub pojedynczych nasad
kominowych obrotowych typu turbowent w budynkach: Bortnowskiego 14,
Bortnowskiego 16,
• wymianę uszkodzonych term gazowych i wymianę podłączeń term gazowych do kominów
spalinowych w budynku Chodkiewicza 93,
• demontaż starej wiaty śmietnikowej i montaż nowej wiaty śmietnikowej na nieruchomości
Kossaka 34,
• wymianę drzwi wejściowych do wiaty śmietnikowej przy Bortnowskiego 16, 14 i
Okulickiego 1,
• montaż nowych domofonów cyfrowych w budynkach: Gołębia 26a, Gołębia 28,
Kołobrzeska 13 i 17 (przeniesienie domofonów na zewnątrz budynku w kilku klatkach),
• nową nawierzchnię z kostki betonowej chodników i schodów na nieruchomościach:
Kołobrzeska 13 i 17,
• nową nawierzchnię z kostki betonowej na placu parkingowym na nieruchomości
Kołobrzeska 13,
• miejscowe naprawy nawierzchni chodników, schodów, dróg oraz parkingów na
nieruchomościach: Sokołów Bydgoskich 2 i 4, Inowrocławska 46, 46A, Chołoniewskiego 8,
Sokołów Bydgoskich 1, Powstańców Warszawy 6A, Gołębia 57 i Jaskółcza 48, Gersona 19,
Gersona 19A,
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• nową nawierzchnię z kostki pod wiatę śmietnikową, z częściową przebudową
sąsiadujących nawierzchni drogi na nieruchomości: Kossaka 34,
• wymianę od strony ul. Jaskółczej istniejącej bramy mechanicznej na nową bramę
automatyczną na nieruchomości Gołębia 63 i 65,
• montaż nowych hydraulicznych samozamykaczy do furtek: Leszczyńskiego 61 i 61a,
• nowe ogrodzenie pomiędzy istniejącym placem zabaw a wiatą śmietnikową na
nieruchomości Gołębia 57,
• prace naprawcze i konserwacyjne na dachach: Bortnowskiego 16, Kossaka 54, Biziela 15,
Kromera 4, Gołębia 65, Taczaka 6, Sokołów Bydgoskich 4, Powstańców Warszawy 6A,
Konopczyńskiego 1, Kołobrzeska 17, Gołębia 57, Żuławy 1, Leszczyńskiego 61a, Jaskółcza
42, Jaskółcza 48, Inowrocławska 48A, Gołębia 73, Chołoniewskiego 8, Gołębia 30a,
• prace naprawcze na zadaszeniach portali klatek schodowych: Okulickiego 1, Gołębia 26a,
Gołębia 28,
• montaż nowego i naprawa starego orynnowania: Powstańców Warszawy 6A,
Chołoniewskiego 8,
• montaż nowego szlabanu wraz z wykonaniem chodnika na wjeździe na parking przy ul.
Sokołów Bydgoskich 2 i 4 oraz Inowrocławskiej 46,
• odcinek drenażu wody deszczowej przy budynku Kołobrzeska 13,
• prace naprawcze, wymiany części i malowanie urządzeń na placach zabaw, tych które tego
wymagały,
• naprawę wentylacji mechanicznej w garażu wielostanowiskowym w budynku Skorupki 102,
Żuławy 1,
• zmianę sposobu sterowania automatyką wentylacji mechanicznej w garażu
wielostanowiskowym w budynku Gersona 19a,
• nową automatykę sterowania wentylacją mechaniczną w garażu wielostanowiskowym w
budynku Gersona 23,
• wymianę uszkodzonych i zużytych detektorów tlenku węgla w garażach
wielostanowiskowych na budynkach: Jaskółcza 29, Powstańców Warszawy 6A, Gersona
19a, Żuławy 1, Gersona 23,
• kalibrację
garażowych
detektorów
tlenku
węgla
i
gazu
propan-butan:
Powstańców Warszawy 6D, Powstańców Warszawy 6E, Ks. Skorupki 102, Strzelecka 59,
• naprawę i wymianę uszkodzonych elementów zasilania i sterowania wentylacją hybrydową
w budynku Powstańców Warszawy 6a,
• naprawy bram wjazdowych, szlabanów na teren nieruchomości: Powstańców Warszawy
6A, Gołębia 11, Żuławy 1, Gołębia 63 i 65, Gołębia 73, Ks. Skorupki 67 i 69, Powstańców
Warszawy 6E, Rogali 12, Gersona 21, Strzelecka 59,
• naprawy bram wjazdowych do garaży wielostanowiskowych: Gersona 19, Gersona 19a,
• wymianę ciepłomierza z wodomierzem w podwęźle c.o. w budynku Fałata 9
• montaż zaworów podpionowych regulacyjnych na instalacjach c.o. w budynkach:
Kossaka 54,
• wymianę zespolonych zaworów pod grzejnikami w budynku Powstańców Warszawy 6C,
• wymianę zaworów podpionowych w budynkach: Taczaka 6, Bortnowskiego 14,
Ks. Skorupki 67,
• wymianę zaworu bezpieczeństwa w węźle c.o. w budynku Kossaka 54,
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• wymianę zaworu kulowego odcinającego c.w.u. w węźle c.o. w budynku Gołębia 57,
• montaż
dodatkowych
zaworów
czerpalnych
z.w.
i
c.w.
w
budynkach:
Powstańców Warszawy 6A, Powstańców Warszawy 6E,
• wymianę uszkodzonej studni teleskopowej w jezdni przy budynku Gersona 19a,
• wymiany kratek wentylacyjnych oraz montaż zabezpieczeń przeciw ptakom na budynkach:
Powstańców Warszawy 6A, Powstańców Warszawy 6C, Powstańców Warszawy 6D,
Powstańców Warszawy 6E, Ks. Skorupki 69, Kossaka 54, Kossaka 34, Gołębia 57,
Jaskółcza 48, Gołębia 73, Inowrocławska 46, Inowrocławska 46A, Inowrocławska 48A,
Sokołów Bydgoskich 1, Fałata 9, Gołębia 30a,
• częściową zmianę organizacji ruchu poprzez wykonanie oznakowania pionowego i
poziomego na nieruchomości Gołębia 63 i 65.
Dbając o jakość i bezpieczeństwo zamieszkiwania, realizując wnioski mieszkańców, wykonaliśmy
wycinki drzew. W zamian zostały posadzone nowe drzew i krzewy. Na bieżąco prowadzone były
prace w zakresie renowacji terenów zielonych, jak i przycinka drzew i krzewów.
Permanentnym problemem są dewastacje chuligańskie. Niestety zniszczenia nimi
wywołane stanowią poważną pozycję w kosztach działalności. Polisy ubezpieczeniowe tylko w
części pokrywają koszty zniszczeń. Większość wydatków na pokrycie tych kosztów ponoszona jest
z kosztów bieżącej eksploatacji lub środków z funduszu remontowego.

5. Czynniki zewnętrzne
Koszty eksploatacji i utrzymania to problem dnia codziennego. Realny poziom kosztów w
niewielkim zakresie jest zależny wyłącznie od działań administracji Spółdzielni. Wzrost
minimalnego wynagrodzenia, presja na płace, mała podaż pracowników na rynku pracy generują
wzrost kosztów utrzymania Spółdzielni zarówno w sferze pracowników zatrudnionych jak firm
zewnętrznych świadczących usługi. Średni wzrost płac w 2018 roku o 7 % spowodował wzrost
kosztów pracy, a przede wszystkim podwyżki cen usługodawców.
Przyrost zasobów nie jest w stanie kompensować gwałtownych zmian na rynku usług. Konieczne
będzie w kolejnych latach dostosowanie poziomu stawek eksploatacyjnych do realnych oczekiwań
rynku.

6. Działalność inwestycyjna
Miniony 2018 rok charakteryzuje się dużą dynamiką zdarzeń gospodarczych na rynku nowych
nieruchomości. Rekordowy popyt, rekordowa podaż nowych mieszkań, rekordowa ilość nowych
pozwoleń na budowę to cechy dynamicznie rozwijającego się rynku mieszkaniowego. Rynek
mieszkaniowy znajduje się w swojej szczytowej formie. Mimo wzrostu cen popyt na mieszkania nie
słabnie.
Rok 2018 to również rekordowy rok dla Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w sprzedaży
nowych mieszkań. Bardzo duże zainteresowanie nabywców mieszkaniami budowanymi przez
PSM zaowocowało znacząco dużymi przychodami z inwestycji, a efektem końcowym jest
sprzedaż wszystkich wybudowanych mieszkań przed zakończeniem inwestycji.
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Analizując rok 2018 można zauważyć comiesięczny wzrost Indeksu Cen Transakcyjnych. Jest to
wskaźnik obrazujący realne zmiany na rynku mieszkaniowym w największych miastach w Polsce.
W czwartym kwartale 2018 wskazuje on wzrost o niemal 14 % w stosunku do roku poprzedniego.
Oznacza to , że obecnie mieszkania są najdroższe od 10 lat. Od kilku lat ceny lokali mieszkalnych
utrzymywały się na stosunkowo stałym poziomie. W 2018 roku nastąpił dynamiczny wzrost w tym
zakresie, sięgający nawet ponad 15 % w wybranych lokalizacjach. Motorem napędowym cen w
największych aglomeracjach są głównie coraz wyższe koszty budowlane związane m.in. z brakiem
pracowników, rosnącymi cenami materiałów oraz ceny gruntów. Mimo to zainteresowanie
mieszkaniami nie maleje, a to z kolei przekłada się na większą niż przed rokiem liczbę oddanych
do użytkowania lokali. Dużym powodzeniem cieszyły się również kredyty hipoteczne.
Pomimo rosnących kosztów realizacji inwestycji, coraz słabszej dostępności gruntów i
wydłużających się procedur związanych z uzyskaniem pozwoleń na budowę coraz więcej
podmiotów rozpoczyna nowe inwestycje. Naturalna konkurencja powoduje coraz większe trudności
prowadzenia kolejnych inwestycji.
W roku 2018 zakończyliśmy realizację trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy
ul. Zaświat 28, 30, i 32 na Osiedlu pn. Leśny Zakątek 2. Efektem inwestycyjnym było przekazanie
do użytkowania 99 mieszkań i 77 miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych, a tym
samym przyrost eksploatowanych zasobów o kolejne 4,81% i zwiększenie zasobów o 5.912,23 m²
p.uż. mieszkań.
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W efekcie cały rok 2018 możemy uznać za w pełni udany, a efekty sprzedażowe za bardzo
satysfakcjonujące.
Przekazanie do użytkowania budynków nr 7 i 8 w roku 2019 będzie zwieńczeniem
zakończenia budowy Osiedla pn. Leśny Zakątek 2, w którego skład wchodzi 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 w
Myślęcinku. Osiedle Leśny Zakątek to idealna propozycja dla tych, którzy chcieli korzystać
jednocześnie z zalet miasta i przyrody.
W roku sprawozdawczym trwały przygotowania nowej inwestycji. Inwestycje planowana jest
na terenie należącym do PSM przy ul. Zaświat 5 i jest kontynuacją zabudowy wielorodzinnej w
rejonie ulic Powstańców Warszawy – Zaświat.
Kolejna inwestycja to zespół dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami w
podpiwniczeniu usytuowanych w bliskości terenów leśnych. Planowana jest budowa 213
mieszkań. Okres realizacji to lata 2019 – 2022.
Prawdopodobne jest uzyskanie pozwolenia na budowę na przełomie kwietnia/maja 2019
roku.
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Sprzedaż mieszkań
Spółdzielnia w 2018 roku zawarła łącznie 123 umowy o budowę lokali mieszkalnych, lokali
użytkowych, garaży, miejsc postojowych w następujących budynkach:
 Powstańców Warszawy 6C, 6E
 Gołębia 66 A, B, C
 Strzelecka 59
 Gersona 19A
• 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 2018 podobnie jak w latach poprzednich skierowana była do
osób, chcących być Członkami Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy i
zainteresowanych zakupem nowych mieszkań w naszej Spółdzielni. Łącznie zadania inwestycyjne
zakładały wybudowanie 198 mieszkań w latach 2018-2020.
Na koniec grudnia 2018 roku pozostało do sprzedania 9 mieszkań.
Rok 2018 to kolejny rok, w którym wszystkie wybudowane i oddane do eksploatacji
mieszkania znalazły swoich nabywców.

Nasze działania inwestycyjne wspieramy:
 skutecznym promowaniem MARKI SPÓŁDZIELNI na rynku nieruchomości Bydgoszczy;
 aktywnym udziałem w konkursach i wydarzeniach medialnych promujących nowe

inwestycje;
 ogłoszeniami w lokalnej prasie i w pojazdach komunikacji miejskiej;
 na bieżąco aktualizowaną stroną internetową i prezentacją w mediach społecznościowych.
Oferujemy Klientom:
 inwestycje w interesującej 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.

7. Przewidywany rozwój i planowane inwestycje
Rozwój Spółdzielni determinowany jest przez obecnie i w przyszłości realizowane inwestycyjne.
Obecnie kontynuujemy realizację II etapu Osiedla pn. Leśny Zakątek 2 przy ul. Zaświat :
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budynku nr 7 przy ul. Zaświat 26 - 49 mieszkań, 21 miejsc postojowych w garażu
wielostanowiskowym,
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budynku nr 8 przy ul. Zaświat 34 - 48 mieszkań, 25 miejsc postojowych w garażu
wielostanowiskowym, 1 lokal usługowy.
Realizacja inwestycji przy ul. Zaświat 26 i 34 to łącznie 97 mieszkań zostanie zakończona na
przełomie 2019/2020 roku.
W roku 2019 zostanie rozpoczęta nowa inwestycja przy ul. Zaświat 5. Zadanie inwestycyjne
zakłada wybudowanie 213 mieszkań i oddanie ich do użytkowania w latach 2021 – 2023, co
przysporzy Spółdzielni kolejne ponad 10.000 m2 p.uż. zasobów do eksploatacji.


8. Sytuacja finansowa
Stan środków trwałych
Stan środków trwałych Spółdzielni grunty, budynki, budowle, maszyny i urządzenia) na dzień
31.12.2018 r. wynosił 85.417.736,79 zł, w porównaniu do roku ubiegłego wzrósł o zakończenie
inwestycji przy ulicy Zaświat 28,30,32 oraz zmalał o ustanowienie 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 31.12.2018 r. wyniosły 14.329.661,97 zł. i obejmują realizacje
budynków przy ulicy Zaświat 26,34.

Zobowiązania i kredyty
Zobowiązania bieżące na 31.12.2018 r., to miedzy innymi:
Kredyty bankowe
Na dzień 31.12.2018 r. kwota pozostająca z tytułu kredytu wraz z odsetkami wynosi
5.533.073,43 zł .

a. kredyt na finansowanie budowy budynków
Zaświat 26,34 budynki 7 i 8

4.800.000,00 zł termin spłaty XII/2020

b. kredyty na termomodernizację
Sokołów Bydgoskich 2,4

733.073,43 zł termin spłaty IV/2025

Zobowiązania bieżące z tytułu podatków wyniosły 267.658,02 zł, z tytułu dostaw 1.321.432,08 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
2019 r.
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Analiza zobowiązań Spółdzielni w podziale na krótko i długoterminowe została zaprezentowania w
nocie nr 9 dołączonej do informacji dodatkowej sprawozdania finansowego.
Najwyższa suma zobowiązań na okres czerwiec 2018 – czerwiec 2019 uchwalona przez Walne
Zgromadzenie PSM, w kwocie 40 mln zł nie została wykorzystana. Stan zobowiązań i rezerw na
zobowiązania na dzień 31.12.2018 r. wyniósł 25.928.471,34 zł.
W świetle obowiązku prezentowana 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.

Koszty utrzymania zasobów
Koszty utrzymania zasobów w roku 2018 wyniosły
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12.715.870,52 zł

 koszty energii cieplnej

4.426.742,03 zł

 koszty zimnej wody i kanalizacji

2.081.399,19 zł

 odpis na fundusz remontowy

1.813.670,43 zł

 utrzymanie i konserwacja bieżąca nieruchomości

2.683.644,24 zł

 podatek od nieruchomości, użytkowanie wieczyste

163.543,76 zł

 wywóz nieczystości

677.694,68 zł

 koszty energii elektrycznej części wspólnych

186.119,21 zł

 zarządzanie nieruchomościami

683.056,98 zł
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Koszty zależne od
spółdzielni
41%

koszty niezależne od
spółdzielni
59%
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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 59 %
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.
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 2018 to kolejny, w którym dokonaliśmy rozliczenia przychodów z zaliczek i
rzeczywistych kosztów abonamentu za wodę, podatku od nieruchomości oraz 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 2019.
Wyniki gospodarki zasobami mieszkaniowymi na poszczególnych nieruchomości zawarte
są w nocie nr 10 dołączonej do informacji dodatkowej sprawozdania finansowego.
Wynik na działalności gospodarczej
Zgodnie z obowiązującym prawem określonym w ustawie o spółdzielniach
mieszkaniowych, ustawie o rachunkowości oraz prawie podatkowym wynik finansowy za
2018 rok został ustalony w oparciu o przychody i koszty:
 działalności operacyjnej,
 pozostałej działalności operacyjnej,
 działalności finansowej.
Zysk netto wynosi 613.556,47 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.
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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 Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy, za aprobatą Rady
Nadzorczej, wnioskuje o przeznaczenie zysku netto za 2018 rok w kwocie :
 300.000,00 zł na fundusz zasobowy
 313.556,47 zł na zasilenie funduszu remontowego.
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2

2

2

Koszt wieczystego użytkowania terenu
2
powierzchnia użytkowa w m
Średniomiesięczny koszt opłaty za wieczyste użytkowanie
2
terenu przypadający na 1 m pow.użytk.

powierzchnia niewyodrębniona w m
Średniomiesięczny koszt podatku od nieruchomości
przypadający na 1 m2 pow.użytk. niewyodrębnionej

Koszt podatku od nieruchomości

Średniomiesięczny koszt zużycia energii elektrycznej na
osobę

Koszt zużycia energii elektrycznej
liczba osób

Koszt wywozu nieczystości
liczba osób
Średniomiesięczny koszt wywozu nieczystości przypadający
na osobę

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 podgrzania wody
liczba mieszkań
Średniomiesięczny koszt podgrzania wody przypadający na
mieszkanie na 1 m-c

Średniomiesięczny koszt c.o. przypadający na 1 m
powierzchni ogrzewanej

powierzchnia ogrzewana m

Koszt c.o.

Porównanie kosztów utrzymania lokali w latach 2007-2018

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
2,03107
113%
143%
135%
125%
996 891,29 1 040 022,72 1 078 549,36 1 075 174,60
2000
2071
2139
2336

1,64909
100%
96 211,28
60 337,53
0,13288
118%
8 976,35
19 019,51
0,03933
86%

0,11276
100%
11 168,83
20 423,20
0,04557
100%

7,81516
130%
71 656,21
3621

6,02557
100%
71 160,69
3594
1,64999
100%
87 388,82
64 585,32

59,17328
120%
339 584,26
3621

49,25199
100%
259 870,76
3594

0,05298
116%

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

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

8,95275
149%
90 233,48
3630

57,81134
117%
389 981,77
3630

0,05612
123%

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

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

9,28359
154%
90 028,46
3643

61,55847
125%
405 841,29
3643

0,05101
112%

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

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

9,32407
155%
106 120,40
3670

77,14770
157%
410 632,03
3670

0,06212
136%

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

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

10,86577
180%
134 266,15
3819

77,33887
157%
497 956,67
3819

0,09387
206%

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

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

10,79055
179%
149 335,27
3873

81,59858
166%
501 501,75
3873

0,16256
357%

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

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

10,05725
167%
151 390,18
3892

83,49684
170%
469 714,00
3892

0,23335
512%

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

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

9,95215
165%
155 335,72
3995

85,55135
174%
477 106,00
3995

0,23800
522%

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

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

13,14680
218%
162 718,54
4035

81,95748
166%
636 568,26
4035

0,23922
525%

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

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

13,05941
217%
167 918,72
4178

79,79623
162%
654 746,72
4178

0,24570
539%

0,19171
170%
37 894,69
12 852,64

3,54027
215%
125 649,07
54 617,08

12,89079
214%
186 119,21
4381

74,25083
151%
677 694,68
4381

33,92976
35,97070
36,87981
37,20711
38,56719
39,69535
41,86734
40,07130
41,53714
41,84865
42,01922
38,35526
100%
106%
109%
110%
114%
117%
123%
118%
122%
123%
124%
113%
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 2 081 399,19
1462
1513
1616
1696
1759
1821
1912
1982
2000
2071
2139
2336

1,62050
100%
595 263,78
1462

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
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 3 351 567,43
84 820,36
88 358,84
92 980,03
99 885,92 101 799,40 107 611,91 112 789,25 114 486,10 117 811,79 119 451,53 125 474,66 137 512,61
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Media i ich rozliczenie
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9. Windykacja i zadłużenia
Stan należności wynikający z niezapłaconych terminowo opłat eksploatacyjnych na dzień
31.12.2018 r. wynosi 420.174,98 zł. Zadłużenie w stosunku do rocznych naliczeń stanowi 2,99% i
jest to wskaźnik świadczący o skutecznej windykacji należności. Na koniec 2017 roku wynosił
3,26%. Należności z tytułu odsetek, kosztów procesu oraz kosztów komorników wynoszą
69.868,37 zł.
W ramach powyższej należności kwota w wysokości 217.520,85 zł dotyczy zadłużeń z tytułu
bieżących opłat eksploatacyjnych. Pozostała część w kwocie 202.654,13 zł to zadłużenie z w/w
tytułów objęte przedprocesowymi wezwaniami do zapłaty oraz egzekwowane na drodze sądowej i
komorniczej.
Podkreślić należy, że suma zaległości 8 największych dłużników (opłaty eksploatacyjne, odsetki,
koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego) wynosi 171.739,26 zł. co stanowi aż 40,87 %
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 2018 roku długów egzekwowanych na drodze sądowej i
komorniczej oraz spłaconych po otrzymaniu przedprocesowego wezwania do zapłaty wynosi
140.854,19 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.
W okresie styczeń – grudzień 2018 r. wniesiono pozwy o zapłatę zadłużenia z tytułu opłat
eksploatacyjnych, czynszu najmu bądź wkładu budowlanego na łączną kwotę 96.952,58 zł oraz
zawarto 21 ugód. W wyniku przeprowadzonej w sierpniu akcji wysyłki wezwań do zapłaty również
do dłużników z niższymi zaległościami do Spółdzielni wpłynęło prawie 80.000,00 zł zaległości z
tytuł opłat eksploatacyjnych i zawarto 12 ugód.

Niestety jeszcze wiele 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.
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Nieściągalne są również zadłużenia dwóch 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. Ich należności wynoszą:
1) 18.354,46 zł - Wskutek ogłoszenia upadłości pod nadzorem syndyka został sprzedany cały
majątek dłużnika w celu zaspokojenia wierzycieli. Po sporządzeniu ostatecznego planu
podziału sumy uzyskanej ze spieniężenia majątku dłużnika Spółdzielnia nie uzyskała
zaspokojenia, gdyż jej roszczenia należały dopiero do 4 i 5 kategorii. Wpłynęło jedynie
około 1.200,00 złotych. W dniu 2 sierpnia 2018 r. odbyło się posiedzenie Sądu Rejonowego
w Bydgoszczy w przedmiocie umorzenia jego zobowiązań lub ustalenia planu spłaty
wierzycieli. Dłużnik wnosił o umorzenie jego zobowiązań. Pomorska Spółdzielnia
Mieszkaniowa w Bydgoszczy nie zgodziła się z jego stanowiskiem. Po wysłuchaniu
dłużnika i na podstawie przedłożonych przez dłużnika dokumentów, mając na uwadze jego
możliwości zarobkowe, Sąd Rejonowy w Bydgoszczy ustalił plan spłaty wierzycieli na okres
36 miesięcy, zgodnie z którym Pomorska Spółdzielnia Mieszkaniowa otrzymywać będzie
comiesięcznie kwotę 17,89 zł co daje łącznie kwotę 644,04 zł. Po wywiązaniu się przez
dłużnika z planu spłat pozostała kwota zostanie umorzona. Należy wskazać, iż w razie
istotnej poprawy sytuacji majątkowej upadłego w okresie wykonywania planu spłaty
wierzycieli, wynikającej z innych przyczyn niż zwiększenie się wynagrodzenia za pracę lub
dochodów

uzyskiwanych

z

osobiście

wykonywanej

przez

upadłego

działalności

zarobkowej, każdy z wierzycieli oraz upadły może wystąpić z wnioskiem o zmianę planu
spłaty wierzycieli.
2) 8.887,11 zł - Postanowieniem z dnia 24 sierpnia 2017r. ogłoszono upadłość dłużnika, która
obecnie jest w toku, co spowodowało że PSM może dochodzić swoich należności
wyłącznie poprzez zgłoszenie ich syndykowi, co też uczyniła. Ogłoszenie upadłości
świadczy o tym, iż dłużnik nie posiadał już środków do spłaty zadłużeń, a obecnie nie
posiada

również

majątku,

z

którego

można

zaspokoić

wierzycieli.

Spółdzielnia

prawdopodobnie nie uzyska zaspokojenia, gdyż jej wierzytelności mieszczą się w dalszych
kategoriach, w kolejności jakiej

zaspokajani są wierzyciele. W marcu 2018 r. syndyk

sprzedał lokal mieszkalny należący do dłużnika. Obecnie czekamy na sporządzenie
ostatecznego planu podziału sumy uzyskanej ze spieniężenia majątku dłużnika.
Powiększające

się

i

słabo

ściągalne

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 przedstawiła uprawnionym ofertę lokalu socjalnego. Osoby te odrzuciły
przedstawioną im ofertę. Wobec powyższego Spółdzielnia po otrzymaniu klauzuli wykonalności na
orzeczenie o eksmisji przystąpi do dalszych czynności.
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Za okres od przyznania przez Sąd uprawnionym prawa do lokalu socjalnego do czasu
dostarczenia lokalu socjalnego Spółdzielnia wytaczała Gminie Bydgoszcz powództwo o zapłatę
odszkodowania. Dzięki temu Spółdzielnia uzyskała zwrot należności, której nie uiścili dłużnicy,
posiadający prawo do lokalu socjalnego. Za ostatni okres po wytoczeniu powództwa zawarto już
ugodę na mocy której Gmina uiści odszkodowanie.
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 księdze wieczystej lokalu, a w
postępowaniu egzekucyjnym wnioskowanie o przeprowadzenie egzekucji z nieruchomości.
Działania windykacyjne wobec Członków Spółdzielni i innych użytkowników lokali w postaci
nakazów zapłaty, 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, lub uzasadnić dlaczego

nie ma możliwości

zawarcia ugody, bo na przykład dłużnik nie wywiązywał się z poprzednich ,jego działania i ocena
jego sytuacji finansowej nie dają rękojmi wywiązania się z niej. W roku 2018 wielokrotnie strony
zawierały porozumienia i dłużnik dokonywał spłaty przeterminowanego zobowiązania w ratach.
Taki tryb postępowania ma same dobre strony i pozwala na regulowanie długów bez
dodatkowych kosztów sądowych
W wyniku porozumień Spółdzielnia odzyskuje długi, a dłużnik nie ponosi kosztów związanych
z egzekucją przymusową 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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10. Główne założenia działalności Spółdzielni na rok 2019
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 63/18 z dnia 13.11. 2018 r. zatwierdziła plan
działalności gospodarczej na rok 2019.
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 rozliczania 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 wykonywani a prac awaryjnych.

Plan wydatków funduszu remontowego na rok 2019 został określony planem zatwierdzonym
uchwałą Rady Nadzorczej .
c. Inwestycje
Plan inwestycji oparty jest o kierunki rozwoju Spółdzielni na kolejne lata
gospodarcze. Inwestycje prowadzoną są z myślą przewodnią zaspokojenia potrzeb
mieszkaniowych nowych Członków Spółdzielni, ale też z zapewnieniem pełnego
bezpieczeństwa Spółdzielni. Realizacja zadań inwestycyjnych planowana jest na
działkach znajdujących się na majątku Spółdzielni i ograniczona maksymalną sumą
zobowiązań w wysokości 40 mln zł. Proces inwestycyjny kontrolowany przez Radę
Nadzorczą i oceniany przez niezależnych lustratorów jest prowadzony prawidłowo i
zgodnie z zasadami rzetelnego rozliczania.
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11. Ważniejsze osiągnięcia
Jak co roku Spółdzielnia poddaje swoją działalność ocenie zewnętrznych audytorów. Wyróżnienia
z lat poprzednich zostały uzupełnione o kolejne. Zdobyliśmy Grand Prix Bydgoskiej Izby
Budownictwa za Najlepsze Osiedle Wielorodzinne „Leśny Zakątek 2” przy ulicy Zaświat 28,30,32
w Bydgoszczy.
Zostaliśmy ponownie wyróżnieni tytułem Przedsiębiorstwa Fair Play, co stanowi
potwierdzenie stosowania rzetelnych i uczciwych zasad gospodarowania w codziennej praktyce.
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12. Podsumowanie
W Bydgoszczy funkcjonują 22 spółdzielnie mieszkaniowe o bardzo zróżnicowanych zasobach.
Spółdzielnie zarządzają zasobami o powierzchni mieszkalnej 4.583.322,76 m2 w 1821
budynkach.
Na tle całego środowiska spółdzielczego Pomorska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bydgoszczy
zaliczana jest do kategorii spółdzielni średnich. Należy również do nielicznego grona spółdzielni
inwestujących ukierunkowanych na rozwój zasobów.
W latach 2009 – 2017 bydgoskie spółdzielnie zrzeszone w RZRSM w Bydgoszczy wybudowały
57 budynków, a w nich 1643 mieszkania o powierzchni użytkowej 93.653,68 m2. Na tym tle PSM
wybudowała i oddała do użytkowania 20 budynków i 634 mieszkania o powierzchni użytkowej
37.542,47 m2.
Inwestycje na co dzień towarzyszą działalności naszej Spółdzielni i są integralną częścią jej
gospodarki oraz mają pozytywny wpływ na bieżące utrzymanie zasobów.
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Rada Nadzorcza Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy, zgodnie z zakresem
kompetencji przyznanych jej na mocy ustawy z 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (DZ.U.
2018 poz. 1285) i ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych(DZ.U. z 2018
poz. 845) oraz Statutu Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy i Regulaminu Rady
Nadzorczej PSM sprawowała nadzór i kontrolę nad całokształtem działalności Pomorskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza odbyła 12 protokołowanych posiedzeń w trakcie
których podjęto 71 uchwał, dotyczących bieżącej działalności Spółdzielni oraz działalności
inwestycyjnej Spółdzielni, pozostających w gestii Rady Nadzorczej.
Rada Nadzorcza wykonywała stały nadzór nad działalnością Spółdzielni we wszystkich jej
dziedzinach i sprawowała faktyczną i finansową kontrolę działalności Zarządu pod kątem
celowości i racjonalności. W celu wywiązania się ze swoich zadań Rada Nadzorcza pozostawała w
stałym kontakcie z Zarządem PSM w Bydgoszczy. Wszystkie posiedzenia odbywały się w składzie
i trybie umożliwiającym podejmowanie uchwał. Na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej Zarząd
przedstawiał wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności
Spółdzielni objętych porządkiem obrad.
Tematyka posiedzeń Rady Nadzorczej była zgodna z przyjętymi półrocznymi planami pracy,
uzupełnionymi o problemy bieżące wnoszone przez Zarząd oraz o sprawy kierowane do
Rady Nadzorczej przez członków Spółdzielni. Tematy rozpatrywane przez Radę dotyczyły
zagadnień:


gospodarczo-finansowych,



eksploatacyjno-remontowych,



inwestycyjnych,



członkowsko-mieszkaniowych,

Termin i porządek obrad Rady Nadzorczej jest każdorazowo ustalany przez jej Przewodniczącego
we współpracy z Prezydium RN i Zarządem Spółdzielni, który dla potrzeb jego realizacji
przygotowuje niezbędne materiały, wnioski i uchwały.
Przygotowane w tym celu materiały były szczegółowo omawiane i analizowane na posiedzeniach
plenarnych a wszystkie ważne decyzje przyjęte do realizacji podejmowane były w formie uchwał.
Przykładowe działania Rady Nadzorczej w okresie od stycznia do grudnia 2018 r. :
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ustanowienia służebności przesyłu na rzecz KPEC,ENEA,MWIK;



ustanowienia służebności gruntowych na nieruchomościach;



analiza i ocena bieżących kosztów i przychodów spółdzielni;



analiza i monitorowanie zadłużenia
eksploatacyjnych;



zatwierdzenie planu rzeczowo-finansowego wydatków z funduszu remontowego na rok
2019;



zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2017 r.;



zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2017 r.;



zatwierdzenia Kierunków Rozwoju na lata 2018-2020;



przyjęcia kwartalnych i półrocznych wyników finansowych Spółdzielni

wynikającego z niezapłaconych terminowo opłat

III. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy

Wykres dotyczący tematyki podjętych uchwał Rady Nadzorczej w 2018 r.

Podejmowane uchwały były objęte zakresem działalności Rady Nadzorczej określonym w § 49
Statutu Spółdzielni. Zachowany również został tryb podejmowania uchwał określony w § 51
Statutu Spółdzielni oraz § 7 Regulaminu Rady Nadzorczej Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w
Bydgoszczy.

1. Sprawy członkowsko-mieszkaniowe
Członkowie Rady Nadzorczej w celu umożliwienia kontaktu z członkami Spółdzielni pełnili dyżury
w pierwszy wtorek miesiąca.
W ramach nowelizacji wewnętrznych aktów normatywnych o charakterze regulaminowym Rada
Nadzorcza uchwaliła:


Regulamin Rad Nieruchomości Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy;



Regulamin funduszu remontowego;



Regulamin zlecenia dostaw i usług;



Regulamin rozliczania kosztów inwestycji budowlanych;



Regulamin elektronicznego biura obsługi klienta w Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w
Bydgoszczy;



Regulamin członkostwa w Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy;



Regulamin ochrony danych osobowych w Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w
Bydgoszczy;



Regulamin organizacyjny w Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy;



Regulamin rozliczania gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalenia opłat za używanie
lokali w Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy;



Regulamin udostępniania dokumentów członkom Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w
Bydgoszczy;

oraz zmiany do:
 Regulaminu członkostwa w Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy;
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2. Lustracja
Zgodnie z art. 91 § 1 ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze w dniach od 04 września
2018 do 01 października 2018 r. Spółdzielnia została poddana lustracyjnemu badaniu legalności,
gospodarności i rzetelności w zakresie działalności inwestycyjnej. Lustracją objęto zagadnienia
działalności inwestycyjnej Spółdzielni w okresie 01.01.2017 r- 31.12.2017 r.. Ustalenia lustracji
zawarte w protokole oraz w liście polustracyjnym potwierdzają, iż Spółdzielnia posiada wymagane
statutem unormowania wewnętrzne o charakterze regulaminowym dostosowane do
obowiązującego stanu prawnego.
Z ustaleń lustracji wynika, że stan prawny gruntów pozostających we władaniu jest uregulowany,
co umożliwia realizację przez Zarząd postanowień ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
dotyczących określenia przedmiotu odrębnej własności lokali. W wyniku przeprowadzonej lustracji
w liście polustracyjnym Zarząd Związku Rewizyjnego stwierdził, iż działalność organów Spółdzielni
była poprawna i zgodna z obowiązującym prawem. Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 23
października 2018 r.
otrzymała szczegółowe informacje dotyczące przebiegu lustracji. Z
przedstawionego raportu wynika, iż ocena pracy Spółdzielni jest bardzo dobra. Działa ona zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa powszechnego i wewnętrznego, rzetelnie prowadzi
dokumentację wszystkich czynności i zdarzeń, działa w interesie ogółu członków a Zarząd
wykazuje się celowym i oszczędnym dysponowaniem środkami. Z zadowoleniem przyjęto
informację o dobrej pracy pracowników i ich wysokim profesjonaliźmie.

3. Gospodarka zasobami mieszkaniowymi
Bieżąca analiza przedstawianych przez Zarząd kosztów działalności bieżącej wskazuje na dobre
gospodarowanie środkami gromadzonymi na bieżącą eksploatację nieruchomości jak i środkami
funduszu remontowego.
Prawidłowo zaplanowane zostały koszty działalności a wyliczone stawki za zarządzanie
nieruchomościami oraz stawki za utrzymanie i konserwację dały możliwość bilansowania
przychodów i kosztów działalności w roku 2018. Zysk za rok 2018 wynoszący 613.556,47 netto
jest wynikiem pozostałej działalności operacyjnej i działalności finansowej Spółdzielni.
Rada Nadzorcza przychyla się do wniosku Zarządu o przekazanie nadwyżki bilansowej w kwocie
300.000,00 zł na fundusz zasobowy oraz kwoty 313.556,47 zł na fundusz remontowy. Taka
decyzja Walnego Zgromadzenia niewątpliwie pozytywnie wpłynie na gospodarkę Spółdzielni.
Podkreślić należy, że wieloletni program inwestycyjny przysparza Spółdzielni każdego roku nowe
budynki do eksploatacji. Spółdzielnia buduje mieszkania w oparciu o ustawę o spółdzielniach
mieszkaniowych, a więc bez zysku deweloperskiego. Budowa nowych zasobów pozwala na
zrównoważenie przychodów i kosztów działalności oraz łagodzi w istotny sposób wpływ rosnących
kosztów utrzymania nieruchomości na indywidualne stawki eksploatacyjne. Stawka za zarządzanie

68

III. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy

nieruchomościami w Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej wynosi 0,38 zł/100 udz. i była
niezmienna od kilku lat.
Członkowie Rady Nadzorczej w ramach działalności bieżącej oceniali jakość obsługi mieszkańców
zarówno w Administracji osiedli jak komórkach Zarządu. Ocena wypadła pozytywnie. Szybkość i
jakość reakcji na potrzeby mieszkańców jest właściwa, ale konieczne jest doskonalenie
komunikacji, głównie elektronicznej.

4.Działalność inwestycyjna
Prowadzenie inwestycji wymaga od Zarządu i pracowników Spółdzielni prawidłowej oceny rynku
nowych mieszkań, a tym samym oceny podaży i popytu. Wymaga też prowadzenia aktywnej
działalności marketingowej i promocyjnej. Inwestycje prowadzone są przy wsparciu kredytów
bankowych. Prawidłowe planowanie i programowanie działań inwestycyjnych w roku 2018
przyniosło sprzedaż wszystkich mieszkań w budynkach oddanych do użytkowania oraz wyjątkowo
wysoki przychód z wkładów budowlanych. To pozwoliło na bezpieczne prowadzenie działalności
inwestycyjnej bez jakiegokolwiek zagrożenia dla istniejących zasobów i majątku osobistego
Członków PSM.

5.Windykacja
Rada Nadzorcza na bieżąco monitorowała wartość zadłużenia Członków i w związku z tym
podejmowała czynności windykacyjne realizowane zgodnie z regulaminem Rady Nadzorczej,
wysyłano wezwania do zapłaty podpisywane przez Przewodniczącego RN ( jeśli nieskuteczne
były wezwania wysyłane przez Prezesa Zarządu), a także zawiadamiano zainteresowanego
członka PSM o terminie posiedzenia RN oraz informowano go o prawie do złożenia Radzie
wyjaśnień. Wielokrotnie dochodziło do podpisywania porozumienia (ugody) odnośnie sposobu
spłat zaległości.
Rada oceniła, że jest to dobry i sprawny system windykowania należności, motywujący dłużników
do spłacania należności. 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.
Bardzo istotną zmianą jest pozbawienie możliwości podjęcia przez spółdzielnię mieszkaniową
uchwały o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu z uwagi na zaległości z
zapłatą opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy, za okres co najmniej 6 miesięcy, rażącego
lub uporczywego wykraczania osoby korzystającej z lokalu przeciwko obowiązującemu porządkowi
domowemu albo niewłaściwego zachowania tej osoby czyniącego korzystanie z innych lokali lub
nieruchomości wspólnej uciążliwym.
W zaistniałych sytuacjach spółdzielnia będzie mogła w trybie procesu żądać orzeczenia przez sąd
o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. Jeżeli podstawą
żądania orzeczenia o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego jest
zaleganie z zapłatą opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy, nie można orzec o wygaśnięciu
spółdzielczego lokatorskiego prawa do tego lokalu, jeżeli najpóźniej przed zamknięciem rozprawy
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przed sądem pierwszej instancji, a jeżeli wniesiono apelację – przed sądem drugiej instancji,
członek spółdzielni uiści wszystkie zaległe opłaty. Spółdzielnia nie będzie mogła także
zadecydować o wygaśnięciu tego prawa w przypadku byłych małżonków (np. po rozwodzie bądź w
przypadku śmierci małżonka), jeżeli nie podjęli oni decyzji o tym, komu przypada prawo do lokalu.

6.Ocena współpracy z Zarządem
Współpraca Członków Rady z Zarządem i pracownikami Spółdzielni przebiegała bez zakłóceń.
Wyjaśniane były na bieżąco wszelkie wątpliwości dotyczące działalności bieżącej. Dokumenty
niezbędne do sprawowania czynności nadzorczych były udostępniane zgodnie z obowiązującymi
przepisami i procedurami.

7.Ocena sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2018
Rada Nadzorcza poddała ocenie sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok obrotowy 2018
składające się z :
a. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
b. Bilansu
c. Rachunku zysków i strat
d. Informacji dodatkowej
Rada Nadzorcza stwierdziła, iż sprawozdanie finansowe we wszystkich aspektach wskazanych
wyżej sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i jest zgodne z księgami i
dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Ponadto stwierdzić należy, iż sprawozdanie finansowe
zostało sporządzone zgodnie z zakresem informacyjnym, wskazanym w ustawie o rachunkowości.
Rada Nadzorcza, uwzględniając całokształt działalności Zarządu a przede wszystkim
osiągnięte wyniki gospodarczo - finansowe, potwierdzające prawidłowość funkcjonowania naszej
Spółdzielni ocenia ogólną sytuację Spółdzielni jako dobrą.
W ogólnej ocenie Rady Nadzorczej, działalność Spółdzielni prowadzona była prawidłowo.
Spółdzielnia uzyskała dobre wyniki ekonomiczne, a jej wizerunek zewnętrzny utrzymywany
był na wysokim poziomie.
Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Pomorskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej w Bydgoszczy udzielenie absolutorium za rok 2018 Panu Prezesowi Zarządu
PSM Wiesławowi Gęsikowskiemu.
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W 2018 roku członkowie Komisji Rewizyjnej odbyli 6 posiedzeń na których przedmiotem pracy
Komisji Rewizyjnej były:

1. Badanie okresowe sprawozdania finansowego Pomorskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej w Bydgoszczy za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku.
Posiedzenie odbyło się w dniu 2 marca 2018 roku, Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z
materiałami przeprowadziła ocenę sprawozdania finansowego za 2017 rok.
Z przeprowadzonej analizy bilansu Spółdzielni za rok 2017 oraz rachunku zysków i start za rok
2017 stwierdzono, że sytuacja majątkowa i finansowa Spółdzielni jest dobra.
Spółdzielnia posiada wystarczającą ilość środków pieniężnych, gwarantującą terminowe płatności
za
zamawiane
usługi
jak
i
zobowiązania
wobec
budżetu
Państwa.
Sytuacja finansowa Spółdzielni jest stabilna i gwarantuje ciągłość i pewność jej działania.
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z wytycznymi zawartymi w stanowisku
Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie wykazywania przez spółdzielnie mieszkaniowe w
sprawozdaniu finansowym funduszów własnych oraz ustalenia wyniku finansowego. Wynik na
działalności gospodarczej pozostaje do podziału przez Walne Zgromadzenie. W ocenie członków
Komisji Rewizyjnej zarówno roczne sprawozdanie z działalności Spółdzielni jak też sprawozdanie
finansowe i wyniki ekonomiczne świadczą o prawidłowym finansowaniu poszczególnych
składników majątkowych oraz prowadzeniu działalności gospodarczej Spółdzielni w sposób
rzetelny, celowy i wyważony, uwzględniający interes wszystkich członków.

2. Przegląd ankiet funduszu remontowego a plan remontów na 2018 rok.
Członkowie Komisji Rewizyjnej po zapoznaniu się z przygotowanymi zestawieniami, obrazującymi
potrzeby remontowe zgłoszone przez
mieszkańców poszczególnych nieruchomości,
zaproponowali powtórne przygotowanie dokumentu, rozszerzonego o wnioski i uwagi dopisane
przez ankietowanych pod zasadniczą częścią ankiety.
Zarząd Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy przyjął uwagi
Komisji do
wiadomości.

3. Realizacja zgłoszeń mieszkańców w Administracji
W czerwcu b.r. członkowie Komisji Rewizyjnej analizowali poprawność rejestracji zdarzeń w
systemie informatycznym ADA NET oraz proces realizacji zgłoszeń.
Zgłoszenia mieszkańców przyjmowane są osobiście, telefonicznie oraz drogą elektroniczną. Każde
zgłoszenie jest rejestrowane w systemie elektronicznym ADA NET. Zgłoszenie tego samego dnia,
w którym zostało złożone, jest przekazywane do odpowiedniej osoby. Zgodnie z regulaminem
maksymalny okres realizacji zgłoszenia wynosi 30 dni i większość zgłoszeń jest realizowana w
tym terminie.
Podsumowując zgłoszenia mieszkańców rejestrowane są prawidłowo a realizacja zgłoszeń
przebiega terminowo. Dla poprawienia efektywności pracy członkowie Komisji Rewizyjnej
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zaproponowali wprowadzenie pewnych ulepszeń. Zarząd Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w
Bydgoszczy przyjął do wiadomości przedstawione propozycje.

4. Realizacja prac funduszu remontowego w odniesieniu do planu na rok 2018.
Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 2 października przeanalizowała realizację planu
rzeczowo finansowego wydatków
funduszu remontowego na rok 2018. Na podstawie
przedłożonych dokumentów uznano, że prace remontowe są wykonywane zgodnie z założonym
planem rzeczowo finansowy.
Wybór wykonawców został dokonany zgodnie z zasadami
rzetelności działania, a wybrane firmy gwarantowały właściwą jakość zleconych robót.

5. Plan gospodarczo- finansowy na 2019 rok
Komisja nie stwierdziła żadnych uchybień w tym temacie. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło
się 12 listopada 2018 roku, członkowie Komisji analizowali opracowany plan gospodarczy na 2019
rok.
Plan gospodarczy na 2019 rok został sporządzony w oparciu o możliwości finansowe Spółdzielni
zarówno w zakresie eksploatacji bieżącej jak i remontów zasobów zarządzanych przez
Spółdzielnię. Plan kosztów został opracowany przy uwzględnieniu:
•
wyników ekonomiczno-finansowych Spółdzielni
•
przewidywanych kosztów utrzymania nieruchomości w roku 2018
•
danych statystycznych GUS w zakresie inflacji
•
wzrostu najwyższego i najniższego wynagrodzenia w gospodarce
•
zapowiedzi wzrostu podatków od nieruchomości
•
kosztów konserwacji zasobów
•
kosztów remontów poprzez wzrost cen usług o około 15%
•
kosztów utrzymania biur( zmian cen prądu)
Prowadzona przez Spółdzielnię ewidencja kosztów i przychodów oddzielnie dla każdej
nieruchomości zgodnie z art. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych pozwala na bieżącą
analizę finansową poszczególnych nieruchomości i dostosowanie wysokości opłat do potrzeb
nieruchomości.
Członkowie Komisji Rewizyjnej analizując powyższe czynniki oraz planowane wzrosty kosztów
usług na rynku oferowanych przez firmy współpracujące z PSM, a jednocześnie chcąc utrzymać
usługi na odpowiednim poziomie
rekomendowała Zarządowi Pomorskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej w Bydgoszczy możliwość podwyższenia stawek na utrzymanie i konserwację
zasobów PSM. Komisja Rewizyjna zwróciła też uwagę na nierynkową stawkę za zarządzanie,
która obecnie wynosi 0,38 zł i zwróciła się do Zarządu Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w
Bydgoszczy o rozważenie propozycji podniesienia tej stawki.
Komisja nie stwierdziła żadnych uchybień w tym temacie.
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6. Prawidłowość rozliczenia inwestycji przy ulicy Zaświat 28,30,32 w Bydgoszczy
Na posiedzeniu w dniu 4 grudnia 2018 roku Komisja Rewizyjna prowadziła ocenę prawidłowości
rozliczenia kosztów budowy w nieruchomości wielobudynkowej przy ulicy Zaświat 28,30,32 w
Bydgoszczy.
Komisja nie stwierdziła żadnych uchybień w tym temacie, rozliczenie inwestycji dokonano o
obowiązujący Regulamin rozliczania kosztów inwestycji budowlanych, który został uchwalony
przez Radę Nadzorczą w dniu 20 marca 2018 roku.

Pan Paweł Czajka został ponadto wyznaczony przez Członków Rady Nadzorczej do
reprezentowania Rady Nadzorczej i uczestnictwa w przeprowadzanych przez Spółdzielnię
postępowaniach przetargowych:
 wyborze wykonawców na wykonanie okresowej kontroli i pomiarów wybranych
elementów instalacji przeciwpożarowej w budynkach;
 wyborze wykonawców na wykonanie okresowego przeglądu wentylacji mechanicznej w
garażach wielostanowiskowych;
 wyborze wykonawców na wykonanie okresowej półrocznej kontroli, serwisu i
konserwacji elementów systemu oddymiania w budynkach;
 wyborze wykonawców na wykonanie okresowego przeglądu placów zabaw;
 wyborze wykonawców przeglądu rocznego gazowego i kominiarskiego w budynkach;
 wyborze wykonawców przeglądu pięcioletniego elektrycznego w budynkach;
 wyborze wykonawców przeglądu rocznego i pięcioletniego budowlanego w budynkach;
 wyborze wykonawcy remontu balkonów w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych
przy ulicach Taczaka 6 i Bortnowskiego 16 w Bydgoszczy;
 wyborze wykonawcy remontu balkonów w budynkach mieszkalnych, wielorodzinnych
przy ulicy Fałata 8 i Fałata 10 w Bydgoszczy;
 wyborze wykonawcy remontu balkonów w budynkach mieszkalnych, wielorodzinnych
przy ulicy Gołębiej 30A i Fałata 9 w Bydgoszczy;
 wyborze wykonawcy remontu balkonów w budynkach mieszkalnych, wielorodzinnych
przy ulicy Gołębiej 11 i Gołębiej 57 w Bydgoszczy;
 wyborze wykonawcy drenażu opaskowego przy budynku mieszkalnym, wielorodzinnym
położonym przy ulicy Gersona 19 a w Bydgoszczy;
 wyborze wykonawcy czyszczenia elewacji na wybranych budynkach mieszkalnych,
wielorodzinnych będących w zasobach Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w
Bydgoszczy;
 wyborze wykonawcy remontu balkonów w budynkach mieszkalnych, wielorodzinnych
przy ulicy Jaskółczej 42 i Ks. Skorupki 67,69 w Bydgoszczy;
 wyborze wykonawcy remontu balkonów w budynkach mieszkalnych, wielorodzinnych
przy ulicy Bortnowskiego 14 i Okulickiego 1 w Bydgoszczy.
Przetargi organizowane były w oparciu o Regulamin zlecenia dostaw i usług zatwierdzony uchwałą
Rady Nadzorczej. Dokonany wybór wykonawców gwarantuje optymalne koszty zleconych robót
oraz ich dobrą jakością.
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1. Wstęp
Kierunki rozwoju działalności Spółdzielni stanowią podstawowy dokument strategiczny, w
oparciu o który Spółdzielnia buduje swoją tożsamość oraz wyznacza działania na przyszłość.
Czerpiemy doświadczenie z 29 - letniej działalności Spółdzielni, co pozwala nam stworzyć
wiarygodną wizję przyszłości, dającą naszym Członkom perspektywę stabilizacji i
bezpieczeństwa na kolejne lata.
Pomorska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bydgoszczy kieruje swój wysiłek na
zagwarantowanie wysokiego poziomu obsługi mieszkańców oraz sprawnego zarządzania
nieruchomościami.
Świadomy, nie przymuszony wybór Spółdzielni jako formy zaspokojenia potrzeb
mieszkaniowych daje możliwość budowania więzi społecznych i poczucia wspólnego dobra.
Perspektywa stabilizacji i bezpieczeństwa daje pewność ochrony majątku osobistego
mieszkańców. Usprawnianie procesów zarządzania, dbałość o istniejącą substancję
mieszkaniową pozwoli na utrzymanie zasobów w dobrym stanie technicznym przez długie
lata.

2. Szanse i zagrożenia
Szanse Spółdzielni na rozwój zależą zarówno od uwarunkowań zewnętrznych jak i
wewnętrznych.
Spółdzielnia działając na rynku lokalnym od 1990 roku ma ugruntowaną pozycję i znaną
markę. Będąc znaczącym inwestorem na bydgoskim rynku nowych mieszkań stanowi
poważną konkurencję dla developerów i jest regulatorem cen. Niewątpliwie fakt
permanentnego budowania jest poważną szansą na dalszy rozwój.
Przedsiębiorstwo działające w warunkach rynkowych narażone jest na działanie czynników
zewnętrznych. Zagrożeń można spodziewać się od czynników organizujących ład prawny w
otoczeniu Spółdzielni. Brak inwestycji samorządowych w bezpośrednim otoczeniu stanowi,
że spółdzielcy skazani są tylko na własne działania rozwojowe. Negatywne uwarunkowanie
zewnętrzne to również permanentna zmiana prawa regulującego funkcjonowanie Spółdzielni.
Koszty eksploatacji lokali i bieżącego zarządzania w 70% są niezależne od działań
Spółdzielni. Brak wpływu Spółdzielni na koszty mediów i podatków wraz ze znaczącym
wzrostem kosztów usług to kolejne negatywne, niezależne czynniki mające wpływ na poziom
rozwoju.
Innymi istotnymi zagrożeniami są procesy wewnętrzne takie jak powstawanie konfliktów
sąsiedzkich, zadłużenie mieszkańców, dewastacja zasobów i terenów otaczających
nieruchomości.

3. Cele strategiczne
Podstawowe cele działania Spółdzielni na 2019, 2020 i lata następne :

• ugruntowanie wysokiego poziomu jakości pracy, poprzez usprawnianie i unowocześnianie

procesów zarządzania zasobami mieszkaniowymi na poziomie gwarantującym wysokie
zadowolenie Członków Spółdzielni,
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• dbałość o zasoby mieszkaniowe i otoczenie wraz z konsekwentnym realizowaniem planów
remontowych,

• dbałość

o ciągły przyrost zasobów poprzez prowadzenie inwestycji budownictwa
mieszkaniowego i zapewnienie nowych mieszkań dla zaspokajania potrzeb mieszkaniowych
Członków Spółdzielni, utrzymanie dobrej bieżącej płynności finansowej pozwalającej na
terminowe regulowanie wszystkich zobowiązań,

• realizowanie
technicznego,

zamierzeń zmierzających do renowacji

zasobów, instalacji i wyposażenia

• prowadzenie działań termorenowacyjnych i modernizacji instalacji i urządzeń, skutkujących
oszczędnościami w kosztach zużycia energii cieplnej,

• poprawa bezpieczeństwa w budynkach mieszkalnych i ich otoczeniu,
• prowadzenie polityki informacyjnej wspomagającej propagowanie idei spółdzielczych.
4. Kierunki rozwoju w obrębie poszczególnych celów
a. Członek Spółdzielni i jego rola w Spółdzielni
•

doskonalenie

struktury

organizacyjnej

dla

osiągnięcia

maksymalnej

efektywności obsługi, doskonalenie komunikacji głównie w formie elektronicznej,
•
propagowanie zasad solidaryzmu i wspieranie inicjatyw mieszkańców
mających na celu polepszenie warunków zamieszkiwania,
•

tworzenie warunków dla łagodzenia sporów i konfliktów sąsiedzkich,

•
współdziałanie z organami porządku publicznego we wszystkich sprawach
dotyczących użytkowników lokali i ich mienia.
b. Gospodarka zasobami mieszkaniowymi
•
zbudowanie i cykliczne aktualizowanie wieloletniego programu remontów
przy udziale mieszkańców,
•
realizowanie remontów i modernizacji zmniejszających energochłonność
budynków,
•
realizowanie działań zmierzających do ograniczenia i racjonalizacji zużycia
mediów w tym przez wykorzystanie najnowocześniejszej techniki,
•
dbanie o tereny zielone stanowiące część wspólną nieruchomości, a będące
wizytówką Spółdzielni,
•
doskonalenie infrastruktury technicznej otaczającej zasoby mieszkaniowe
Spółdzielni poprzez jej remontowanie i modernizację.
c. Rozwój poprzez inwestycje
Inwestycje są ważną częścią działalności gospodarczej Pomorskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej w Bydgoszczy i stanowią o jej rozwoju oraz znaczeniu na lokalnym rynku.
Wnoszą też istotny wkład w bieżące życie mieszkańców i rozwój Miasta Bydgoszczy.
Budowanie nowych mieszkań stało się podstawą bytu gospodarczego Spółdzielni w latach
90-tych XX wieku. Kształtowanie wielkości inwestycji w poszczególnych latach uzależnione
było od podaży mieszkań i popytu rynkowego. Zasadą jest budowanie mieszkań tylko i
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wyłącznie dla Członków Spółdzielni w celu zaspokojenia ich potrzeb mieszkaniowych. Ta
zasada została utrzymana również w ostatnich latach.
Cele jakie przyświecają idei budowania mieszkań dla Członków Spółdzielni to:
•

budowanie nowych mieszkań bez zysku deweloperskiego,

•
pozyskanie nowych Członków i kolejnych nieruchomości do zarządzania i
eksploatacji, co daje możliwości obniżania jednostkowych kosztów stałych
utrzymania nieruchomości,
•
systematyczny przyrost zasobów pozwalający na zwiększanie przychodów w
zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi,
•

przyrost odpisu na fundusz remontowy.

d. Zadania inwestycyjne realizowane w latach 2019-2020
•
Zaświat 34, 26 - budowa 97 mieszkań i 46 miejsc postojowych w garażach
wielostanowiskowych.
•
Zaświat 5 – budowa 213 mieszkań i 88 miejsc postojowych w garażach
wielostanowiskowych
e. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w latach kolejnych
•
Zaświat 5 – budowa 213 mieszkań i 88 miejsc postojowych w garażach
wielostanowiskowych (kontynuacja zadania)
f. Polityka informacyjna
•
aktualizacja danych osobowych wymaganych do korespondencji
elektronicznej i doskonalenie tej formy komunikacji z zachowaniem zasad
ochrony danych osobowych,
•
wykorzystywanie poczty mailowej i sms-ów do przekazywania bezpośredniej,
szybkiej informacji,
•

aktualizacja strony internetowej www.psm.bydgoszcz.pl,

•
przekazywanie wiadomości poprzez facebook-a jako bezpośredniej formy
informacji o Spółdzielni i jej działaniu.

5. Źródła finansowania realizacji celów
a. Członek Spółdzielni i jego rola w Spółdzielni
Realizacja celów wymaga działań organizacyjnych we współpracy z mieszkańcami.
b. Gospodarka zasobami mieszkaniowymi
Stawki utrzymania i konserwacji ustalane są indywidualnie dla każdej nieruchomości
według rzeczywistych kosztów ich utrzymania i na podstawie kalkulacji kosztów.
Stawki odpisu na fundusz remontowy są adekwatne do potrzeb remontowych
nieruchomości i z tego funduszu będą prowadzone prace remontowe. Możliwe jest
zasilanie funduszu remontowego dodatkowymi środkami z zysku Spółdzielni, ale
wymaga to decyzji Walnego Zgromadzenia w każdym roku gospodarczym.
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c. Inwestycje
Planując kolejne etapy inwestycji uwzględniane są elementy podaży i popytu
rynkowego na nowe mieszkania. Przygotowanie każdego, kolejnego zadania
inwestycyjnego wymaga poniesienia nakładów początkowych takich jak zakup
działki, projekt i przygotowanie inwestycji. Koszt tych działań stanowi ca 20 do 30%
całości nakładów inwestycyjnych. Źródłem finansowania tych kosztów są
przejściowo zaangażowane środki własne oraz kredyty bankowe. Wolne środki
własne to fundusz zasobowy, fundusz udziałowy, część funduszu remontowego i
chwilowe nadwyżki eksploatacyjne. Inwestycje w trakcie realizacji finansowane
będą z wkładów budowlanych wnoszonych przez przyszłych użytkowników lokali
oraz celowego kredytu inwestycyjnego.
Wykorzystywanie środków własnych na inwestycje będzie odbywać się pod stałą
kontrolą Zarządu, przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa bieżącej działalności
eksploatacyjnej.
Zgoda na zaciąganie kredytów na zakup gruntów i realizację inwestycji, zgodnie z
zakresem kompetencji określonych Statutem, będzie udzielona każdorazowo przez
Radę Nadzorczą stosowną uchwałą, a ich zabezpieczeniem może być jedynie
majątek Spółdzielni oraz grunty i zasoby nie zamieszkałe.

6. Kontrola realizacji kierunków rozwoju
a. kontrolowanie realizacji kierunków rozwoju
Spółdzielni w ramach uprawnień statutowych,

przez

Radę

Nadzorczą

b. okresowe sprawozdania Zarządu przedstawiane Radzie Nadzorczej z
realizacji planów rzeczowo – finansowych,
c. utrzymanie bezpiecznego poziomu płynności finansowej, pozwalającej na
bieżące regulowanie wszystkich zobowiązań Spółdzielni,
d. kontrolowanie
Spółdzielczej

zadania

inwestycyjnego

przez

Lustratora

Krajowej

Rady

e. zapewnienie bezpieczeństwa inwestowanych środków poprzez dostosowanie
wielkości zadań inwestycyjnych do aktualnej sytuacji popytowej na rynku.

7. Organizacyjno - finansowe założenia inwestycji na 2019, 2020 i lata
następne

Przedsięwzięcia inwestycyjne – budowanie nowych mieszkań wraz z infrastrukturą
towarzyszącą stanowią realizację kolejnych uchwał Walnego Zgromadzenia PSM „Kierunki
Rozwoju PSM”.
Założenia organizacyjno - finansowe inwestycji określają:

• krąg nabywców,
• standard techniczny i funkcjonalny budynków i lokali,
• źródła finansowania,
• organizację procesu inwestycyjnego.
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Opis inwestycji:
Zadania w trakcie realizacji:
1. Zaświat 34 - 26
1.1. Opis przedsięwzięcia inwestycyjnego
Osiedle pn. „Leśny Zakątek 2” z 5 budynkami wielorodzinnymi. Do końca
realizacji pozostały 2 budynki, w których wybudowanych zostanie 97 mieszkań i
46 miejsc postojowymi wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
1.2. Plan finansowy
Planowany koszt całej inwestycji to kwota 24.073.972,00 zł.
1.3. Termin realizacji i zaawansowanie
Realizacja inwestycji została rozpoczęta w roku 2016. Budowa trzech pierwszych
budynków została zakończona w 2018 roku. Kolejne dwa budynki są w realizacji i
zostaną zakończone na przełomie 2019 i 2020 roku.
1.4. Ocena efektywności inwestycji
Dwa budynki zostaną przyjęte do eksploatacji w 2020 roku. Inwestycja
przysporzy powiększenia zasobów Spółdzielni o 5.040,12 m2.
Zadanie przygotowywane do realizacji
1.

Zaświat 5
1.1. Opis przedsięwzięcia inwestycyjnego
Zaświat 5 to działka o powierzchni 1,2 ha pozwalająca na wybudowanie 213 mieszkań.
Teren jest przyległy do działek będących w posiadaniu PSM.
1.2. Planowane koszty inwestycji
Planowany koszt inwestycji to kwota 63.900.000,00 zł.
1.3. Planowany termin realizacji
Proces projektowania budynków został zakończony w 2018 roku. Planowany termin
początku inwestycji to II kwartał 2019 roku.
1.4. Ocena efektywności inwestycji
Szacunkowa efektywność
inwestycji
o ca 10.580 m2.

to

przyrost

eksploatowanych

zasobów

Inne przedsięwzięcia
1.1. Opis przedsięwzięcia inwestycyjnego
Planowane w latach poprzednich zakupy nowych działek na osiedlach przylegających
do naszych osiedli nie doszły do skutku. Obecnie oferowane ceny gruntów odbiegają od
oczekiwań Spółdzielni. Cena netto 1.000,00 zł/m2 gruntu nie gwarantuje osiągnięcia
relatywnie niskich cen nowych mieszkań.
Zarząd widzi konieczność powiększania zasobów Spółdzielni. Dalsze planowanie
kolejnych inwestycji i ich realizacja możliwe będą po pozyskaniu terenów.
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I.

Krąg osób, na rzecz których ustanawiane będą tytuły prawne do lokali w ramach
realizowanej inwestycji
Oferta mieszkaniowa skierowana jest do nieograniczonego kręgu osób fizycznych i prawnych
posiadających możliwość wpłacenia pełnego wkładu budowlanego w czasie trwania
inwestycji. Jedynym ograniczeniem formalnym jest konieczność bycia Członkiem naszej
Spółdzielni.
Oferta na indywidualne miejsca garażowe w części podziemnej budynku skierowana będzie
do ograniczonego kręgu osób tj. do osób fizycznych i prawnych, które zawarły umowę na
budowę lokalu mieszkalnego w planowanej inwestycji.
Nie prowadzimy działalności deweloperskiej mimo, że ustawa o spółdzielniach
mieszkaniowych dopuszcza taką formę działalności. Zatem w kręgu nabywców mieszkań i
lokali mogą znaleźć się jedynie Członkowie Spółdzielni i ich rodziny.

II.

Standard techniczny i funkcjonalno - użytkowy budynku i jego otoczenia
1.

2.

3.

4.

Budynek
a. Konstrukcja i posadowienie budynku wg projektu.
b. Ściany z Porotermu lub SILKI.
c. Stolarka okienna i drzwiowa na klatkach schodowych aluminiowa lub PCV.
d. Lokal użytkowy – garaż wielostanowiskowy posadzka przemysłowa z utwardzoną
warstwą wierzchnią.
Technika
a. Pomiar zużycia wody poprzez wodomierze ze zdalnym odczytem.
b. Liczniki ciepła ze zdalnym odczytem.
c. Windy.
d. Masterkey – system 1 klucza.
e. Domofony z instalacją przystosowaną do wideodomofonów.
f. Instalacja telefoniczna i telewizji kablowej – umożliwiająca dostarczenie sygnału
przez niezależnych operatorów.
Otoczenie zewnętrzne
a. Tereny zielone i mała architektura oraz bezpieczny plac zabaw.
b. Ciągi piesze, parkingi oraz place manewrowe utwardzone najczęściej kostką Pol Bruk.
Wykończenie klatki schodowej według odrębnego uzgodnienia z uwzględnieniem:
a. Indywidualnie zaprojektowane wnętrza klatek schodowych,
b. Biegi i spoczniki oraz cokoliki wykończone płytkami gresowymi wysokiej jakości,
c. Ściany - tynk gipsowy.

III.

Standard techniczny i funkcjonalno - użytkowy lokali
1.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Stan wykończenia wewnątrz lokali:
Wykończenie ścian i sufitów - tynki gipsowe.
Bez osadzenia stolarki drzwiowej wewnętrznej oraz białego montażu.
Stolarka okienna i drzwiowa balkonowa PCV współczynnik przenikania ciepła
U≤1,1 w odniesieniu do oszklenia z parapetami z konglomeratu marmurowego.
Drzwi wejściowe do mieszkań - antywłamaniowe klasy C.
Podłogi - podłoże betonowe.
Grzejniki płytowe.
Opomiarowanie:
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•

wodomierze z odczytem radiowym,

•

liczniki ciepła z odczytem radiowym,

•
instalacje
c.o,
wod. - kan., elektryczna, ochrony od porażeń,
wideodomofonowa, punkty świetlne zakończone kostką podłączeniową, osprzęt
elektryczny – standardowy.
2.
Standard wykończenia lokali usługowych.
Stan wykończenia lokali usługowych analogiczny jak lokali mieszkalnych. Właściciele lokali
usługowych będą zobowiązani dokonać adaptacji pomieszczeń do potrzeb swojej
działalności na własny koszt.
IV.

Zasady i źródła finansowania inwestycji
Finansowanie każdej inwestycji odbywa się z wolnych środków Spółdzielni, kredytów
komercyjnych zaciąganych w bankach, kredytu kupieckiego od wykonawcy robót
budowlanych i środków własnych Członków Spółdzielni - przyszłych właścicieli lokali.
W początkowej fazie inwestycji tj. zakupu gruntu, prac przygotowawczych, prac projektowych
wykorzystuje się finansowanie ze środków własnych Spółdzielni. Źródłem pokrycia wydatków
są środki funduszu zasobowego, funduszu udziałowego i czasowo wolne środki z funduszu
remontowego oraz działalności eksploatacyjnej Spółdzielni. Wykorzystywanie tych środków
ograniczane jest do niezbędnej ilości i tylko na krótki okres czasu.
Dodatkowym wsparciem są kredyty inwestycyjne na zakup działek i prace przygotowawcze.
Podstawowym źródłem finansowania inwestycji są wkłady budowlane wynikające z umów o
budowę lokali. Źródłem uzupełniającym bieżące finansowanie inwestycji jest kredyt kupiecki
u bezpośredniego wykonawcy robót budowlano - montażowych, a sposób i wysokość tego
kredytu wpisana jest w umowę.
Przyszli właściciele przy podpisywaniu umowy o budowę lokalu są zobowiązani wnieść
opłatę w wysokości:
•

10% wartości lokalu,

•
pozostałe środki wnoszone są przez przyszłych właścicieli w ratach, na
warunkach określonych w umowie, przy czym wysokość rat i częstotliwość ich
wnoszenia odpowiada postępowi robót budowlano - montażowych na budowie.
Przed zakończeniem inwestycji wszystkie środki poza wkładami budowlanymi takie jak
pożyczki, kredyty itp. zostaną rozliczone i zwrócone, a nowo wybudowana nieruchomość
wolna będzie od jakichkolwiek obciążeń.
Lokale mieszkalne i garaże będą budowane na zasadach odrębnej własności i tylko dla
Członków Spółdzielni. Ceny sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami
przynależnymi i lokali użytkowych obejmują wszystkie faktycznie poniesione bezpośrednie i
pośrednie koszty budowy. Ponadto ceny te
obejmują koszty obsługi działalności
inwestycyjnej, koszty reklamy i koszty sprzedaży.
V. Organizacja obsługi procesu inwestycyjnego i wybór wykonawcy zadania
inwestycyjnego
Decyzje o zakupie działek, zaciągnięciu kredytu inwestycyjnego i sposobie jego
zabezpieczenia, a także decyzje o rozpoczęciu inwestycji, zatwierdzeniu kalkulacji wstępnej,
ustaleniu wstępnej ceny sprzedaży lokali oraz zatwierdzeniu rozliczenia końcowego
inwestycji podejmuje w formie uchwał Rada Nadzorcza PSM.
Czynności związane z organizacją, przygotowaniem i realizacją obsługi procesu
inwestycyjnego wykonywane są we własnym zakresie przez pracowników Spółdzielni z
wyłączeniem czynności nadzoru inwestorskiego. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego
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wybrani są w trybie ofertowo - negocjacyjnym jako osoby fizyczne lub wyspecjalizowany
podmiot gospodarczy.
Wybór wykonawcy zadania inwestycyjnego następuje w drodze przetargu nieograniczonego
lub zaproszenia do składania ofert w trybie przetargu ofertowego, zgodnie z obowiązującymi
Regulaminami. Każde odstępstwo od zasad określonych w Regulaminie wymaga zgody
Rady Nadzorczej. W znaczącej większości inwestycji wybór wykonawcy wiąże się z
powierzeniem mu roli Generalnego Wykonawcy.
Prowadzenie rozliczania inwestycji, ustalanie końcowych wartości wkładów budowlanych,
rozliczanie robót dodatkowych i zaniechanych, doradztwo w zakresie aranżacji wnętrz to
czynności wykonywane przez pracowników Spółdzielni.
Po zakończeniu inwestycji, uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie obiektu i końcowym
rozliczeniu zadania inwestycyjnego budynek przekazywany jest do eksploatacji.
Założenia planu remontów na 2019, 2020 i lata następne
1.

Zasady gromadzenia i wydatkowania środków
remontowego przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej.

określa

Regulamin

Funduszu

2. Nadrzędne cele wydatków z funduszu remontowego to:

•
•
•
•
•
•
•

zmniejszanie energochłonności budynków i zmniejszenie zużycia energii cieplnej i
elektrycznej,
poprawa bezpieczeństwa w częściach wspólnych budynków tj. dróg, chodników,
placów zabaw,
remonty balkonów,
remonty elewacji,
remonty dachów,
remont i modernizacja wewnętrznych instalacji budynków głównie co i cw oraz
kanalizacji umożliwiających ich efektywniejsze wykorzystanie,
modernizacje terenów zielonych.

3. Plan rzeczowy remontów został poddany konsultacjom z mieszkańcami.
To pozwoli spełnić oczekiwania użytkowników nieruchomości i zrealizować najpilniejsze
naprawy.

83

IV. Kierunki działania i rozwoju Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy na 2019 i lata następne
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