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WARTO ZBYĆ NIEPOTRZEBNE GRUNTY

W maju zapraszamy na Walne Zgromadzenie
Wielkimi krokami zbliża się najważniejsze spółdzielcze zebranie – Walne Zgromadzenie. W tym roku w Robotniczej 
Spółdzielni Mieszkaniowej im. Komuny Paryskiej odbędzie się ono w czterech częściach, między 20 a 23 maja.

Od kilku lat obserwujemy, że frekwencja na 
spółdzielczych zebraniach jest niska i to nie 
tylko w naszej spółdzielni. Problem ten do-
tyczy tak naprawdę całego kraju.
– Wiele lat temu walne odbywało się nawet 
w 11 częściach. Z czasem – ze względu na 
bardzo niską frekwencję – postanowiliśmy 
ich liczbę zmniejszać. W tym roku Wal-
ne Zgromadzenie odbędzie się w czterech 
częściach, co w zupełności powinno wystar-
czyć. Każda część Walnego Zgromadzenia 
będzie obejmowała wszystkie nieruchomo-
ści leżące w granicach terytorialnych osiedla
 – mówi nam Wiesław Wawer, prezes RSM 
im. Komuny Paryskiej w Gdyni.
Przypomnijmy, że w roku ubiegłym człon-
kowie spółdzielni podjęli uchwałę doty-
czącą zmian statutowych, wynikających ze 
znowelizowanej Ustawy o spółdzielniach 
mieszkaniowych. W tym roku również gło-
sowana będzie zmiana nad statutem, doty-
cząca tylko jednego punktu.

– Punkt ten dotyczy zbycia spółdzielczych 
gruntów, które nie przynoszą nam żad-
nych korzyści. W statucie jest zapisane, że 
aby była podjęta uchwała w sprawie zbycia 
gruntu, w Walnym Zgromadzeniu musi 
uczestniczyć łącznie co najmniej 5 procent 
członków. Jest to warunek niemal nie do 
osiągnięcia, ponieważ sama frekwencja na 
Walnym Zgromadzeniu jest niższa, a ilość 

członków spółdzielni po wejściu w życie 
nowej ustawy zwiększyła się, więc osiągnię-
cie minimalnego progu jest zwyczajnie nie-
możliwe. W ten sposób nigdy nie uzyskamy 
zgody na zbycie zbędnych gruntów, które 
spółdzielni przysparzają samych kosztów – 
tłumaczy Wiesław Wawer

ciąg dalszy na stronie 2 
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Zapraszamy potencjalnych reklamodawców do kontaktu z naszą firmą. 

Nowa wersja IOK 
Od 1 KWIETNIA

Od 1 kwietnia uruchomiona została 
nowa wersja Internetowej Obsługi Kon-
trahenta (IOK).
Nowy IOK posiada bardziej przejrzyste 
menu oraz jest lepiej przystosowany do 
obsługi urządzeń mobilnych. Rozbudo-
wany został także o nowe funkcjonalności 
i możliwości, jak np. Zgłoś awarię, Napisz 

do nas, Ogłoszenia czy Korespondencja.
Logowanie do systemu IOK na naszej 
stronie www.rsmgdynia.pl nie ulega 
zmianie – obowiązują dotychczasowe 
identyfikatory i hasła.
Zachęcamy do korzystania z systemu 
IOK, który usprawni Państwa kontakt ze 
spółdzielnią.

W tym roku uchwały dotyczące zbycia grun-
tów będą głosowane po raz kolejny. Mało 
jest jednak prawdopodobne, by była wyma-
gana frekwencja, dlatego też na majowym 
walnym członkowie spółdzielni będą głoso-
wać zmianę w statucie, gdzie mowa właśnie 
o tym procentowym progu. Należy również 
przypomnieć, że na ubiegłorocznym Walnym 
Zgromadzeniu złożone zostały wnioski, zo-
bowiązujące zarząd do przedłożenia stosow-
nych zmian w tym zakresie.
– Jeśli członkowie spółdzielni zmienią ten 
punkt statutu, to do uchwały o zbyciu nie-
potrzebnych gruntów podchodzić będziemy 
prawdopodobnie po raz trzeci na Walnym 
Zgromadzeniu, które odbędzie się dopiero 
w 2020 roku. Przypomnę jeszcze tylko, że 
zmiana statutu będzie przyjęta, jeśli głoso-
wać za nią będzie 2/3 osób uczestniczących 
w Walnym Zgromadzeniu – wyjaśnia prezes.
Dlatego ważna jest frekwencja na Walnym 
Zgromadzeniu. Koszt utrzymania terenów 
– szczególnie tych niepotrzebnych – nie jest 
niski. Najdrożej kosztuje wieczyste użyt-
kowanie. A przypomnijmy, że pieniądze na 
regulowanie tych wszystkich zobowiązań po-
chodzą z kieszeni mieszkańców.
– Nie mamy tu na myśli działek, na których 
można realizować inwestycje, takich gruntów 
nie pozbywamy się, a staramy się je zagospo-
darowywać. Przypomnę, że w ciągu kilku naj-
bliższych tygodni oddany zostanie do użyt-
ku pawilon handlowy przy ulicy Rtęciowej. 

Najemca już jest i mam nadzieję, że w cią-
gu najbliższych trzech miesięcy rozpocznie 
swoją działalność. To nie wszystko, ponieważ 
przygotowujemy również działkę przy ulicy 
Zielonej/Modrej, gdzie również stanie pawi-
lon handlowy – informuje prezes Wawer.
Podczas majowego walnego pod głosowanie 
poddane będą też zmiany do regulaminów 
Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia. 
Polegają one na dostosowaniu ich zapisów 
do nowego statutu spółdzielni, który został 
uchwalony i zarejestrowany w roku ubiegłym.
– Zachęcam członków naszej spółdzielni do 
udziału w Walnym Zgromadzeniu. Przykro 
mi, że frekwencja, a tym samym zaintere-
sowanie życiem spółdzielczym, jest coraz 
mniejsze. Chociaż z drugiej strony można 

domniemywać, że spółdzielcy czują komfort 
życia i stabilność spółdzielni. Nie czują nie-
pokoju, dlatego też nie uczestniczą w Wal-
nym Zgromadzeniu. Warto jednak przyjść 
i dowiedzieć się o sytuacji spółdzielni, kie-
runkach działania, jakie sobie wytyczyliśmy 
na najbliższe lata. Warto posiadać bieżące 
wiadomości na temat działalności spółdziel-
ni, bo nie dość, że są one ważne, to jeszcze 
z pierwszej ręki – pozbawione wszelkich plo-
tek i niedomówień – podsumowuje Wiesław 
Wawer.
Szczegółowy program Walnego Zgromadze-
nia otrzyma każdy członek spółdzielni. Bę-
dzie on również dostępny na stronie interne-
towej rsmgdynia.pl.

(lubek)

Działamy na rynku już dwadzieścia cztery lata. To wieloletnie 
doświadczenie pozwala nam lepiej rozpoznawać rosnące 
wymagania mieszkańców naszego rozwijającego się miasta.58 629 11 11

196 - 61

TAXI
www.auto-taxi-nord.com.pl

Polecamy:
   Możliwość zapłaty za kurs kartą płatniczą w wybranych taksówkach
   Obsługa imprez okolicznościowych, oraz odprowadzanie auta klienta do garażu
   Wykonywanie zakupów i dostarczanie przesyłek
   Zabranie w podróż ulubionego zwierzaka nie stanowi problemu 
   Po zawarciu umowy kursy bezgotówkowe płatne w następnym miesiącu
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PLAN ZA 2018 WYKONANY NIEMAL W CAŁOŚCI

Pierwsze prace remontowe już ruszyły
Początek roku to zawsze doskonały okres, by podsumować minione 12 miesięcy. W Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. 
Komuny Paryskiej w Gdyni podsumowano i rozliczono już remonty wykonane w 2018 roku.

Zasoby mieszkaniowe naszej spół-
dzielni nie należą do najmłodszych, 
dlatego też zakres prac jest bardzo 
duży, a co za tym idzie, i wydatki są 
znaczące.
– W 2018 roku na funduszu re-
montowym zgromadzono ogółem 
ponad 12 milionów złotych, a na 
wszystkie prace remontowe wyda-
no nieco ponad 7,5 miliona złotych. 
Kwota zgromadzonych środków na 
remonty uzależniona jest w szcze-
gólności od wysokości stawek na 
poszczególnych nieruchomościach 
mieszkaniowych, których wyso-
kość ustalają mieszkańcy danej 
nieruchomości. Różnica w staw-
kach funduszu remontowego jest 
duża – wszystko oczywiście zależy 

od planowanych remontów. Śred-
nia stawka wynosi około 2 złotych. 
Plan zakładał wykonanie nieco 
więcej zadań, ale niektóre Samo-
rządy Nieruchomości postanowiły 
przełożyć na później pewne zada-
nia, aby zgromadzić jeszcze więcej 
środków na ten cel albo zwiększyć 
zakres robót. W związku z tym 
plan remontów na 2018 rok nie 
został wykonany w 100, a 98,11 
procenta – mówi Dariusz Roman, 
zastępca prezesa ds. technicznych 
RSM im. Komuny Paryskiej.
Wiele polskich, a w tym również 
i pomorskich spółdzielni mieszka-
niowych borykało się ze znalezie-
niem wykonawców prac remonto-
wych. Tego typu kłopotów nie było 

w naszej spółdzielni. Plan remon-
tów znany jest odpowiednio wcze-
śniej, dzięki czemu przetargi mogą 
być organizowane już w okresie 
zimowym.
– Na początku roku portfel zamó-
wień firm budowlanych jest stosun-
kowo pusty, dlatego nie ma proble-
mu ze znalezieniem wykonawców. 
Przeprowadzone mamy już wszyst-
kie przetargi. Dzięki temu ceny za-
proponowane przez wykonawców 
nie są też nazbyt wygórowane. Za-
uważmy jednak, że ceny idą w górę. 
Wynika to z tego, że wzrosły koszty 
pracy, ale też podniesiono ceny ma-
teriałów budowlanych – tłumaczy 
Dariusz Roman.
Najważniejszymi zadaniami – 
w dalszym ciągu – są roboty ter-
momodernizacyjne. Prowadzone 
są również remonty klatek schodo-
wych, gdzie wymieniane jest także 
oświetlenie na ledowe z czujkami 
ruchu.
– Dzięki tym zabiegom zmniejszy 
się koszt zużycia energii elektrycz-
nej i jednocześnie znacznie poprawi 
się estetyka wejść do klatek schodo-
wych. Najbardziej mnie cieszy, że 
Samorządy Nieruchomości coraz 
częściej dają się nakłonić do wy-
miany instalacji wodociągowych. 
Nie są one już niestety pierwszej 
młodości, dlatego ich awaryjność 
jest coraz większa. W związku 

z tym od 3 lat wymieniamy insta-
lację wewnętrzną wodociągową, 
a przy okazji montowane są wodo-
mierze z odczytem radiowym, co 
przynosi właściwie same korzyści 
– w tym również oszczędności fi-
nansowe. Trochę miejsca warto też 
poświęcić na zawory termostatycz-
ne, które nie są dożywotnie. One 
również mają okres swojej sprawnej 
działalności. Warto pomyśleć o wy-
mianie starych zaworów na nowe, 
aby mieć wpływ na odpowiednie 
zużycie energii cieplnej – wyjaśnia 
Dariusz Roman.
Wymiana instalacji wodociągo-
wych, elektrycznych czy też gazo-
wych to kwestia niebagatelnych 
środków finansowych, dlatego też 
podczas jednego z poprzednich 
Walnych Zgromadzeń postano-
wiono, że nieruchomości mogą 
skorzystać z tzw. programu po-
mocowego na wszelkiego rodzaju 
roboty termomodernizacyjne oraz 
instalacyjne i wymianę zaworów 
termostatycznych.
– Pod koniec roku wszystkie pra-
ce remontowe konsultowane są 
oczywiście z Samorządami Nieru-
chomości. Pierwsze prace już się 
rozpoczęły. Do dyspozycji mamy 
niemal taką samą kwotę jak w roku 
ubiegłym – dodaje Dariusz Roman.

(GR)
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PLAN GOSPOdARCZY WYKONANY PRAWIdŁOWO

Coraz lepsza sytuacja finansowa spółdzielni
W naszej spółdzielni podsumowano nie tylko realizację remontów. Znamy również dane dotyczące planu gospodarczego 2018 roku. Wynik 
zamknięcia roku okazał się dobry. Takie też wnioski zawarte są w bilansie sporządzanym przez biegłego rewidenta.

- W ocenie biegłego rewidenta w wyniku dzia-
łalności zarządu spółdzielni nie występują za-
grożenia dla możliwości kontynuowania przez 
spółdzielnię działalności w roku następnym po 
roku badanym. Biegły dodał, że rok 2018 był 
kolejnym ugruntowującym stabilizację finanso-
wą spółdzielni – informuje Jolanta Kubańska, 
Główna Księgowa, Członek Zarządu RSM  
im. Komuny Paryskiej.
Wynik zamknięcia roku okazał się dobry o czym 
świadczyć może chociażby:
• wypracowanie wyższego wyniku finansowego 
netto o ponad 325,0 tys. zł., co wiąże się z wyż-
szym dofinansowaniem czystą nadwyżką. Ozna-
cza to, że dofinansowanie stawki eksploatacyjnej 
będzie wyższe o około 0,07 zł. do 1 m2 p.u. 
w stosunku do roku ubiegłego,
• wzrost środków pieniężnych o około 1 200,0 tys. zł, 
• pokrycie majątku trwałego funduszami własnymi 

w wysokości 113,1 % czyli sytuacja jest prawidłowa, 
• zmniejszenie poziomu zobowiązań krótkoter-
minowych, co potwierdza brak zaległości w ich 
regulowaniu,
• zmniejszenie należności co potwierdza sku-
teczność działalności windykacyjnej.
Niejedna spółdzielnia mieszkaniowa mogłaby 
pozazdrościć dobrej sytuacji ekonomicznej. Jo-
lantę Kubańską zapytaliśmy, gdzie kryje się źró-
dło sukcesu.
- Nie nazwałabym tego źródłem sukcesu. Jest 
to po prostu wynik ostrożnej polityki zarzą-
du, kontroli wydatków, dyscypliny w realizacji 
planu gospodarczego, pełnego wykorzystania 
posiadanych zasobów lokali użytkowych oraz 
poszukiwanie dodatkowych, a zarazem bez-
piecznych źródeł przychodów na pozostałej 
działalności gospodarczej spółdzielni – wyjaśnia  
Jolanta Kubańska.

Zostało już przyjęte wykonanie planu gospo-
darczego za 2018 rok. Czy został on zrealizo-
wany prawidłowo?
- Planując budżet na 2018 rok, braliśmy pod 
uwagę wskaźniki ogólnokrajowe – a także 
większą liczbę członków spółdzielni (przyp. 
red. – z mocy wprowadzonych w 2017 roku 
zmian do Ustawy o spółdzielniach miesz-
kaniowych). Wszystko to spowodowało, że 
w roku 2018 były podwyżki stawek eksplo-
atacyjnych. Podsumowanie pokazało, że na-
sze założenia były słuszne, gdyż zwiększone 
przychody zapewniły całkowite pokrycie 
kosztów bieżącej obsługi nieruchomości, 
a w niektórych przypadkach na spłatę ujem-
nego wyniku z lat ubiegłych – zakończyła Jo-
lanta Kubańska.

(GR)
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Kolejni wyróżnieni w konkursie plastycznym pt. 
„Mój dom, moje osiedle”

W tym numerze publikujemy ostatnie prace naszych mieszkańców w przedziale wiekowym od 
11 do 17 lat.

LUIZA LEWANdOWSKA

KONKURS PLASTYCZNY 
PRZEdZIAŁ WIEKOWY Od 

11 dO 13 LAT

NIKOLA MEREdYK
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JAKUB MOSZCZYńSKI PAWEŁ WAWRZYNIAK
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KONKURS fOTOGRAfICZNY 
PRZEdZIAŁ WIEKOWY
Od 14 dO 17 LAT




