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Dobra kondycja RSM im. Komuny Paryskiej
Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Komuny Paryskiej w Gdyni to jedna z najstarszych i najprężniej
funkcjonujących spółdzielni w Trójmieście, która działa na dosyć dużym obszarze (obejmuje kilka dzielnic
Gdyni). Płynność ﬁnansowa spółdzielni nie jest zachwiana, a co więcej – występuje nadwyżka budżetowa,
o podziale której decydują sami członkowie spółdzielni.

Początek roku to okres podsumowań. W spółdzielni sporządzono już bilans. Jego oceną zajmuje się biegły rewident, ale już
teraz można powiedzieć, że kondycja ekonomiczna spółdzielni
jest dobra, a płynność ﬁnansowa
niezachwiana.
– Pojawiały się informacje, że
spółdzielnia nie jest wypłacalna.
Nie jest to prawdą. Nasza spółdzielnia jest w dobrej kondycji
ﬁnansowej, a co za tym idzie,
nie stoi na granicy bankructwa.
Potwierdzają to biegli rewidenci w corocznych badaniach
sprawozdań ﬁnansowych. Spółdzielnia na bieżąco reguluje
swoje zobowiązania wobec kon-
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trahentów, m.in. za dostarczane
ciepło, wodę oraz wykonawcom
za zrealizowane prace remontowe. Corocznie na walnym
zgromadzeniu sami członkowie
dokonują podziału nadwyżki
bilansowej, co oznacza, że spółdzielnia przekazuje je członkom
Spółdzielni chociażby w formie
doﬁnansowania do opłat eksploatacyjnych za posiadane lokale. Fakty te świadczą o tym, że
informacje o niewypłacalności
spółdzielni są bzdurą – wyjaśnia
Jolanta Kubańska, główna księgowa Robotniczej Spółdzielni
Mieszkaniowej im. Komuny Paryskiej w Gdyni.
Dodajmy jeszcze tylko, że wy-

niki bilansu za 2014 roku przed- w Gdańsku w Krajowym Rejestawimy w kolejnym wydaniu strze Sądowym. Na mocy obowiąinformatora.
zującego do 4 grudnia 2014 roku
statutu, członkowie rady pobierali
Wynagrodzenie dla członwynagrodzenia w wysokości mików rady nadzorczej
nimalnego wynagrodzenia (brutto). Obecnie członkowie rady
Nawiązując jeszcze do kwestii pobierają wynagrodzenia brutt
ﬁnansowych, warto zauważyć, (minus podatek, składka zusowże przeciwko RSM im. Komuny ska) w wysokości: 450 zł – przeParyskiej nie toczy się żadne po- wodniczący i 350 zł – wiceprzestępowanie sądowe o zwrot jakiej- wodniczący, a przewodniczący
kolwiek kwoty związanej z pracą komisji stałych po 350 zł , pozoczłonków rady nadzorczej.
stali członkowie rady po 300 zł.
Rada nadzorcza została powoBrak jest podstaw prawnych
łana przez walne zgromadzenie o zwrot, na drodze postępowania
spółdzielni zgodnie z prawem sądowego, jakichkolwiek kwot od
i została zarejestrowana posta- członków rady nadzorczej.
nowieniem Sądu Rejonowego
Dokończenie na stronie 3
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Drodzy Mieszkańcy!
Oddajemy Wam do rąk pierwszy numer naszego spółdzielczego
informatora. Pismo ukazywało się będzie raz na kwartał. Starać
się będziemy zamieszczać w nim najważniejsze tematy dotyczące
życia Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Komuny Paryskiej w Gdyni.
Pismo nasze czyniłoby zadość obowiązkom informacyjnym,
ale przy okazji byłoby czymś więcej, niż zwykłym biuletynem.
Być może z czasem stworzylibyśmy wspólnie kronikę życia osób
mieszkających na terenie spółdzielni. Mamy jednak świadomość,
że ów kształtujący się dopiero model informatora zależy również
od samych Czytelników, a więc Mieszkańców RSM im. Komuny
Paryskiej, której dedykowany jest właśnie ten informator.
Do Waszej – Drodzy Czytelnicy – dyspozycji oddajemy pierwszy numer naszego informatora. Na razie są to 4 strony, ale mamy
nadzieję, że z czasem nasze pismo stanie się obszerniejsze i będziecie mogli w nim znaleźć interesujące Was informacje.
Krzysztof Lubański
Redaktor naczelny

@

Zgłoś temat

Informator Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Komuny Paryskiej w Gdyni nie ma być tylko zbiorem informacji podawanych
przez zarząd i radę nadzorczą. W piśmie znajdą się również tematy,
które szczególnie interesują członków spółdzielni.
Problemy albo sprawy, którymi warto się pochwalić zgłaszać można osobiście lub mailowo. Tematy, którymi warto się zająć, zgłaszać
można na adres mailowy informator@rsmgdynia.pl albo też w siedzibie zarządu spółdzielni przy ul Podgórska 14 lub też w administracjach osiedli RSM:
Administracja Osiedla Redłowo-Śródmieście, ul. Cylkowskiego 12
Administracja Osiedla Obłuże Leśne i Nowe, ul. Boisko 4
Administracja Osiedla Obłuże Górne, ul. Płk. Dąbka 247
Administracja Osiedla Pogórze, ul. Sikorskiego 2A
Dodajmy, że zajmować się będziemy jedynie tematami, pod którymi
podpiszą się mieszkańcy spółdzielni, co nie będzie jednak podawane
w informatorze, ani wykorzystywane w żaden inny sposób. Anonimy
nie będą przyjmowane, lecz automatycznie kasowane z poczty mailowej.
Redakcja
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– Praca rady nie polega na
odbyciu jednego posiedzenia,
członkowie rady pracują przede
wszystkim w poszczególnych
komisjach, odbywają co najmniej kilka posiedzeń w miesiącu i przedstawiają swoje opinie
całej radzie nadzorczej, która
podejmuje stosowne uchwały.
Nie wszyscy może też wiedzą,
że rada nadzorcza odpowiada za
swoje decyzje własnym majątkiem i w postępowaniu karnym
– wyjaśnia Wiesław Wawer, prezes RSM im. Komuny Paryskiej.
Dodajmy przy okazji, że
wszyscy chętni członkowie
spółdzielni mają prawo zgłaszać
do walnego zgromadzenia wnioski z propozycją wysokości wynagrodzenia dla członków rady
nadzorczej. Co ciekawe, żadne
wnioski w tej sprawie do walnego zgromadzenia (26-29 stycznia 2015 r.) nie wpłynęły.
Kwestie związane ze statutem

Wydawca: Agencja Wydawniczo-Marketingowa „Wydma” Grzegorz Burdyński
ul. Nieborowska 47/9, 80-034 Gdańsk, tel: 530 28 38 46
www.agencjawydma.com.pl
Redakcja: Krzysztof Lubański
Opracowanie graﬁczne: Ryszard Pilarczyk
Informacja wydawcy: Publikacja wykonana na zlecenie RSM im. Komuny Paryskiej w Gdyni. Przychody z reklam pokryły koszty związane
z przygotowaniem informatora. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam.
Zapraszamy potencjalnych reklamodawców do kontaktu z naszą ﬁrmą.
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– Podczas walnego zgromadzenia jego członkowie rozpatrywali projekt statutu zgodny
z prawem. Nieprawdą jest, że
statut z 2012 roku został uznany przez sąd za nieważny. Sąd
w swoim postępowaniu nie
rozpatrywał jego treści merytorycznej, tylko sposób procedowania i podejmowania uchwały
o uchwaleniu statutu spółdzielni
od strony formalnej. W uzasadnieniu nie ma żadnego zdania
odnoszącego się do merytorycznej treści statutu – mówi Wiesław Wawer.
Jeden z członków spółdzielni zaskarżył uchwałę o przyjęciu statutu ze względu na brak
wymaganej większości głosów
do jej podjęcia. Sąd uznał jednak, że za podjęciem uchwały
o przyjęciu statutu głosowała
wystarczająca liczba osób. Zarząd spółdzielni miał obowiązek
zgłosić statut do zarejestrowania, gdyż została podjęta uchwała i jego zarejestrowanie było jak
najbardziej zasadne.
– To jednak nie wszystko.
Sąd stwierdził bowiem, że sama

procedura zwołania walnego
zgromadzenia w 2012 r. została zastosowana – dodaje prezes
Wawer.
„Zarząd zwołał walne zgromadzenie podzielone na części,
przygotował i przedstawił członkom wraz z zawiadomieniem
o zgromadzeniu porządek obrad,
w którym punkt 11 przewidywał podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia nowego tekstu
statutu zawartego w załączniku
do projektu tej uchwały. W wymaganym przepisami czasie
projekt ten wraz z załącznikiem
pozostawał wyłożony w ustalonych miejscach, co umożliwiało
wszystkim członkom szczegółowe zapoznanie się z jego treścią,
a w konsekwencji – podjęcie
świadomego aktu głosowania na
zgromadzeniu. Zgodne z omawianą procedurą było także zgłoszenie przez grupę 11 członków
w dniu 24 maja 2012 r. poprawki
do projektowanej uchwały objętej punktem 11 porządku obrad.
Zachowany został w tym zakresie termin, określony w art. 83
ust. 12 u.s.m.
Zarówno projekt uchwały
w sprawie uchwalenia nowego
tekstu statutu, jak i wspomniana
wyżej poprawka, zostały przedstawione pod głosowanie na
walnym zgromadzeniu. Z samego tego faktu nie wynika jednak,
że doszło na nim do uchwalenia nowego tekstu statutu. […]
Oznaczenie projektów uchwał
poddanych pod głosowanie
uczestnikom kolejnych części
walnego zgromadzenia w maju
2012 r. spowodowało, że uchwałą o numerze 10/2012 r. przegłosowano samą poprawkę, a nie
nowy statut” – czytamy w decyzji sądu.
Jedni z pierwszych w kraju
Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Komuny Paryskiej
w Gdyni jest jedną z pierwszych
w kraju, gdzie utworzono samorządy poszczególnych nieruchomości mieszkaniowych, które zastąpiły Rady Osiedli.
– To mieszkańcy poprzez
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swoich przedstawicieli uchwalają swoje plany remontów, kontrolują ﬁnanse, które ponoszą.
Spółdzielnia rozlicza prawidłowo wszystkie nieruchomości,
co potwierdzają również lustratorzy przeprowadzający lustrację. Członkowie mają prawo
do krytyki naszych działań czy
kreowania jej funkcjonowania,
kontroli kosztów, ale w celu jej

rozwoju, a nie destabilizacji.
Krytyka nie powinna jednak polegać na wymyślonych hasłach
wprowadzających
członków
spółdzielni w błąd. Kreowanie
takiej wizji działa na jej szkodę
i podważa wiarygodność wśród
współpracujących z nią ﬁrm –
podsumowuje prezes Wawer.
Grzegorz Rudnicki

Nowy tekst statutu
Między 26 a 29 stycznia tego roku odbyło się walne zgromadzenie Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Komuny Paryskiej
w Gdyni. Jednym z punktów obrad było uchwalenie nowego tekstu
statutu spółdzielni.
Członkowie Robotniczej Spółdzielni w sposób zdecydowany odrzucili zaproponowany projekt statutu.
Realizując wnioski członków zgłoszone na styczniowym walnym
zgromadzeniu, a dotyczące statutu, zarząd spółdzielni przeprowadził zebrania z samorządami poszczególnych osiedli oraz z mieszkańcami tych nieruchomości, w których nie ma Samorządów
Nieruchomości. Celem tych zebrań było wyłonienie spośród mieszkańców zespołu ds. opracowania projektu statutu spółdzielni. Zespół udało się powołać, a w jego skład weszły 22 osoby. Pierwsze
posiedzenie organizacyjne zespołu ds. opracowania statutu spółdzielni odbyło się 16 marca, wybrano wówczas jego przewodniczącego, zastępcę oraz sekretarza.
Wszyscy członkowie RSM mogą składać propozycje zmian do statutu spółdzielni na piśmie. Przyjmowane są one w siedzibie zarządu przy ul. Podgórskiej 14 (dz. organizacyjny pokój nr 20) oraz
w siedzibach poszczególnych administracji osiedli:
Administracja Osiedla Redłowo-Śródmieście, ul. Cylkowskiego 12
Administracja Osiedla Obłuże Leśne i Nowe, ul. Boisko 4
Administracja Osiedla Obłuże Górne, ul. Płk. Dąbka 247
Administracja Osiedla Pogórze, ul. Sikorskiego 2A
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