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ZWRÓĆMY UWAGĘ NA SENIORÓW I OSOBY SAMOTNE

Koronawirus paraliżuje niektóre działania w spółdzielni
Epidemia koronawirusa sparaliżowała niemal wszystkie działania nie tylko w Polsce, ale i w wielu krajach
na całym świecie. Zamknięte są wszystkie miejsca, gdzie mogą gromadzić się ludzie. Odwołano wiele
wydarzeń, koncertów, wystaw i zebrań.
W naszej spółdzielni planowane jest Walne
Zgromadzenie na przełomie maja i czerwca.
– W tej chwili nie zmieniamy jeszcze terminu walnego zgromadzenia, trwają przygotowania. Liczymy się jednak z tym, że
powyższe założenia będą obowiązywały pod
warunkiem odwołania stanu epidemii, gdyż
w chwili obecnej Walne Zgromadzenia nie
mogą się odbywać. Zarówno związek rewizyjny, jak i ministerstwo już teraz rekomenduje przełożenie zebrań spółdzielczych na
późniejsze terminy. Jeśli sytuacja w naszym
kraju się nie poprawi, to walne zgromadzenie
zorganizujemy prawdopodobnie po wakacjach – mówi Wiesław Wawer, prezes RSM
im. Komuny Paryskiej.
W naszej spółdzielni zwyczajowo dwa razy
do roku (wiosną i jesienią) organizowane były spotkania zarządu z Samorządami
Nieruchomości. W tym roku ze względu na

zaistniałą sytuację spotkanie to w najbliższym czasie nie może się odbyć.
– Podczas tych spotkań podsumowywaliśmy
miniony rok – również pod względem finansowym. Omawialiśmy także plany na kolejne 12 miesięcy, ale też działania remontowe.
Spotkania z Samorządami Nieruchomości są
potrzebne i do ich organizacji wrócimy oczywiście, kiedy sytuacja w kraju będzie ponownie normalna – dodaje Wiesław Wawer.
Co członkowie powinni wiedzieć o obecnej
organizacji pracy Spółdzielni? – Siedziby
administracyjne Spółdzielni są zamknięte
dla interesantów z zewnątrz. Tam gdzie jest
to możliwe Spółdzielnia wprowadziła system pracy zdalnej, przy zachowaniu ciągłości pracy poszczególnych komórek. Służby
techniczne nie wizytują lokali mieszkalnych
za wyjątkiem awarii. Wszystkie sprawy prosimy załatwiać telefonicznie albo mailowo.

Spółdzielnia wykonuje zalecenia Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Prezydenta
Miasta Gdyni w zakresie stosowania środków ochronnych (m. in. dezynfekcja klatek,
wyłączenie z użytku placów zabaw). Powoduje to dodatkowe czynności i koszty.
W tych trudnych chwilach warto jeszcze pomyśleć o tych, którzy mieszkają po sąsiedzku. Skutki wirusa najbardziej mogą odczuć
seniorzy i osoby chore. Warto więc rozejrzeć się wokół, czy gdzieś niedaleko nas nie
mieszka osoba, której warto pomóc, zrobić
zakupy, wynieść śmieci czy zapłacić rachunki,
ponieważ osoby, które są najbardziej podatne
na zarażenie, powinny mieć jak najmniejszy
kontakt ze światem zewnętrznym. Już niejeden raz pokazaliśmy w sytuacjach kryzysowych, że potrafimy się jednoczyć i pomagać
innym. Teraz jest doskonała okazja, żeby pokazać solidarność z potrzebującymi.
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DECYZJĘ PODEJMĄ MIESZKAŃCY

Program pomocy będzie rozszerzony?
W naszej spółdzielni od 2012 roku funkcjonuje program pomocy, dzięki któremu można pozyskać środki finansowe na niezbędne
remonty. W tym roku na walne zgromadzenie przedłożony będzie projekt uchwały, dzięki której będzie można skorzystać
z finansowej pomocy na wszelkie remonty.
Do tej pory Samorządy Nieruchomości
wykorzystywały środki z programu pomocowego na termomodernizację budynków czy wymianę instalacji.
– Na początku uruchamialiśmy środki,
które były przeznaczane tylko na prace dociepleniowe. Można było otrzymać
maksymalnie 50% kosztów przedsięwzięcia. Warunek był jednak taki, że nieruchomość musiała mieć tak wysoki odpis
na fundusz remontowy, aby środki zostały zwrócone w ciągu 4 najbliższych lat –
tłumaczy nam Dariusz Roman, zastępca
prezes ds. techniczno-eksploatacyjnych
Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej
im. Komuny Paryskie w Gdyni.
Warunki te obowiązują do dziś. Jednak
kilka lat temu – na wniosek mieszkańców
– program został rozszerzony o wszelkie
prace związane z oszczędnością energii.

Można więc było podąć się wymiany instalacji elektrycznej bądź gazowej i ciepłej wody, ale również dociepleń stropodachów. Nasze budynki często pamiętają
lata 70., dlatego instalacje są już nadszarpnięte zębem czasu i należy je wymieniać.
Dodajmy, że finansowe wsparcie otrzymać można również na wymianę zaworów termostatycznych przy grzejnikach
w mieszkaniach.
– Cieszę się, że jest tak duże zainteresowanie programem pomocowym. W większości Samorządy Nieruchomości skorzystały z tej pomocy i wnioskują, aby zakres
pomocy rozszerzyć na wszystkie prace
remontowe. Rada nadzorcza i zarząd pozytywnie ustosunkowały się do tego pomysłu. Trzeba będzie jednak stosownej
uchwały w tej sprawie, a będzie można ją
podjąć podczas walnego zgromadzenia,

które wstępnie zaplanowano na maj/czerwiec tego roku. Jego termin zależny będzie
oczywiście od sytuacji związanej z panującym w naszym kraju koronawirusem –
dodaje Dariusz Roman. – Współpracuję
z Samorządami Nieruchomości, bardzo
często spotykam się z nimi i przy okazji
doradzam, co w konkretnym przypadku
warto wykonać w pierwsze kolejności.
Warto powiedzieć o jeszcze jednej ważnej
sprawie. Dzięki finansowej pomocy spółdzielni wyremontowane mogą być również budynki, gdzie nie ma Samorządu
Nieruchomości.
– Zapraszam mieszkańców takich budynków na spotkanie, podczas którego wyjaśnię wszystkie szczegóły
dotyczące programu pomocowego funkcjonującego w naszej spółdzielni – zachęca
wiceprezes.

Pierwszy kwartał to czas na podsumowanie
poprzedniego roku i rozliczenie się z realizacji planów przed członkami Spółdzielni.
W niniejszym informatorze prezentujemy
Państwu w szczególności wyniki z działalności spółdzielni w roku 2019. Opisane informacje będą przedmiotem obrad najbliższego
Walnego Zgromadzenia.
Dokonano rozliczenia planu remontów pod
względem rzeczowym i finansowym w nieruchomościach mieszkaniowych.
Zgromadzone środki na funduszu remontowym wynosiły w całej Spółdzielni

12. 936. 447,05zł, w tym w poszczególnych
osiedlach:
Redłowo-Śródmieście (TA-1) - 2 147 565,18zł
Obłuże Leśne i Nowe (TA-2) - 3 359 492,30zł
Obłuże Górne (TA-3) - 3 925 581,23zł
Pogórze (TA-4) - 3 503 808,34zł
W roku 2019 zaplanowano wydatki w kwocie
8. 214.267,73zł, natomiast wykonano roboty za
kwotę 7.991.633,61zł, co stanowi 97,29% planu.
W poszczególnych osiedlach wydatki na remonty wyniosły:
Redłowo-Śródmieście (TA-1) - 812 992,11zł
Obłuże Leśne i Nowe (TA-2) - 2 096 602,05zł

Obłuże Górne (TA-3) - 3 127 539,48zł
Pogórze (TA-4) - 1 954 499,97zł
Wykonanie planu w 97,29% świadczy
o dużym zaangażowaniu i nakładzie pracy
służb pracowniczych i Samorządów Nieruchomości, których uwagi są uwzględniane
i realizowane na bieżąco – wyjaśnia zastępca prezesa ds. techniczno-eksploatacyjnych
Dariusz Roman.
Szczegółowe wykonanie planów w poszczególnych nieruchomościach mieszkaniowych
zostały wywieszone na klatkach schodowych
wraz z planami remontów na rok 2020.

Podsumowanie roku

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: Flash Press
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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PROBLEMY ZE ŚMIECIAMI

Nie generujmy dodatkowych kosztów!
W związku z nagminnym problemem dotyczącym pozostawianych pod wiatami śmietnikowymi elektroodpadów (głównie lodówek,
telewizorów, kuchenek) zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej przypomina mieszkańcom, że odpady wielkogabarytowe to
śmieci powstające w naszych domach, które ze względu na swoje rozmiary nie mieszczą się w zwykłych pojemnikach i kontenerach
(stare meble, deski do prasowania, dywany, wykładziny, materace, rowery, wózki dziecięce, narty, duże lustra, zabawki o dużych
rozmiarach [nie elektryczne] okna, drzwi [pojedyncze sztuk]).
NATOMIAST ODPADAMI
WIELKOGABARYTOWYMI NIE SĄ:
- DUŻY, KOMPLETNY SPRZĘT AGD
i RTV (ELEKTROODPADY)
Odbierany jest z mieszkań NIEODPŁATNIE,
po wcześniejszym zgłoszeniu (usługa obejmuje
także wyniesienie sprzętu z domu)
tel. (58) 624 66 11 (Komunalny Związek Gmin)
Szczegółowe informacje na stronie: www.kzg.pl
lub www.wyrzucam.to (serwis poświęcony postępowaniu z odpadami komunalnymi w obrębie
miasta Gdyni)
UWAGA:
Nie zostanie odebrany sprzęt niekompletny, rozkręcony, nieprzygotowany do odbioru (lodówka
bez agregatu, pralka bez silnika, TV bez cewki,
sprzęt nieodłączony od zasilania, od instalacji
i nieopróżniony, np. pralka z pozostałościami
wody). Przy zakupie nowego sprzętu, jego dystrybutor dostarczając go ma wynikający z ustawy
o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym obowiązek nieodpłatnego odbioru tego samego rodzaju zużytego sprzętu w miejscu jego
dostawy. Przy zakupie nowego sprzętu w punkcie

stacjonarnym, można w nim pozostawić nieodpłatnie taki sam stary sprzęt, a przy sprzedaży
wysyłkowej dostawca ma obowiązek odebrać taki
sam zużyty sprzęt z domu – również nieodpłatnie.
- ODPADY BUDOWLANE
i POREMONTOWE
Do odpadów tych zalicza się: stolarka budowlana z PCV lub drewna (z szybami lub bez),
płyty gipsowe, materiały izolacyjne i dociepleniowe (nie zawierające azbestu i innych substancji niebezpiecznych) np. wełna mineralna, wata
szklana, styropian budowlany, panele winylowe
i PCV np. siding, okładziny ścienne, sufitowe
i podłogowe, kable z instalacji elektrycznych,
worki z wapnem, cementem, kleje, papa, tynki,
zaprawy, lepiki, gruz ceglany, betonowy, kafle,
płyty karton-gips, usunięte tynki, tapety, okleiny,
rynny, tralki, poręcze, części ścianek działowych.
Powyższe odpady nie są traktowane jako odpady
wielkogabarytowe i nie są odbierane spod wiat
śmietnikowych!
W roku kalendarzowym każde gospodarstwo
domowe może do 500 kg tej frakcji wywieźć
we własnym zakresie do Punktu Selektywnego

Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)
Eko Dolina w Łężycach przy al. Parku Krajobrazowego 99 lub zamówić specjalny kontener/
worek na własny koszt.
- CZĘŚCI SAMOCHODOWE
(FRAGMENTY KAROSERII,
TAPICERKA SAMOCHODOWA)
Powyższe odpady nie są traktowane jako odpady
wielkogabarytowe i nie są odbierane spod wiat
śmietnikowych!
Należy je we własnym zakresie wywieźć do
PSZOK (Eko Dolina w Łężycach).
Sprzęt niekompletny nie jest traktowany jako
odpad wielkogabarytowy i musi zostać zutylizowany w specjalistycznym zakładzie. Koszt
transportu wraz z usługą wynosi ok. 350 zł netto.
W trosce o wspólne pieniądze i estetykę osiedli,
prosimy przestrzegać obowiązujących w tym zakresie przepisów, aby uniknąć nie tylko wysokich
kar, ale przede wszystkim, nieuzasadnionych
wydatków.
Przypominamy także, że od 1 stycznia 2020 r.
przepisy dotyczące segregacji odpadów nie są
wyborem, ale obowiązkiem.

DLA GRUNTÓW Z MIESZKANIAMI

Koniec użytkowania wieczystego
Od 1 stycznia 2019 roku wieczyste użytkowanie
gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi
przekształcone zostało w prawo własności tych gruntów – zgodnie z Ustawą o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele
mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów z dnia
20.07.2018r. (tekst jednolity Dz.U. z 2020 poz. 139).
W naszej spółdzielni objęło ono następujące nieruchomości mieszkaniowe: - Bohaterów Starówki
Warszawskiej 9 i 10, Herberta 4, Powstania Wielkopolskiego 80, 82, 97 i 117-121, Śląska 78, Szczecińska
9, 11-29, Al. Zwycięstwa 190A i 190, Kasztanowa 1.
Dla tych nieruchomości wprowadzona została roczna
opłata przekształceniowa, która powinna być wnoszona przez okres 20 lat, licząc od dnia przekształcenia.
Ustawodawca dał możliwość wniesienia jej jednorazowo za cały okres 20 lat z możliwością skorzystania

z bonifikaty, której wysokość Rada Miasta Gdyni ustaliła na 90 % opłaty przekształceniowej.
Bonifikata dotyczy wyłącznie lokali mieszkalnych (dla
garaży, lokali użytkowych oraz miejsc postojowych
w hali garażowej bonifikata nie przysługuje).
- Chcą pomóc mieszkańcom tych nieruchomości
podjęliśmy działania, by umożliwić im skorzystanie
z tej bonifikaty. W związku z tym 4 grudnia ubiegłego
roku złożyliśmy wnioski o zamiarze wpłaty jednorazowej i 27 lutego spółdzielnia przelała na konto gminy
wymaganą kwotę – mówi Wiesław Wawer, prezes
spółdzielni.
Gmina wystawiła potwierdzenie dokonania całkowitej spłaty opłaty jednorazowej dla każdej z tych
10-ciu nieruchomości. Na tej podstawie spółdzielnia
złożyła w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gdyni wnioski o wykreślenie w dziale III

ksiąg wieczystych tych nieruchomości wpisu roszczenia
o opłatę.
- Kwotę, która spółdzielnia wyłożyła do gminy, mieszkańcy wspomnianych nieruchomości będą spłacali
przez okres 12 miesięcy. W momencie spłaty przez
członków tych należności pozycja „opłata przekształceniowa” zostanie wykreślona z opłat eksploatacyjnych
za lokale mieszkalne – dodaje Wiesław Wawer.
Ponieważ bonifikata 90% od jednorazowej wpłaty
opłaty przekształceniowej nie dotyczy lokali usługowych, garaży oraz miejsc postojowych w hali garażowej,
w ich przypadku jednorazowa wpłata to orientacyjnie
20-krotność dotychczasowej opłaty przekształceniowej (dotyczy to nieruchomości Szczecińska 9, 11-29;
Al. Zwycięstwa 190A, 190, Kasztanowa 1). W związku z tym należność wobec spółdzielni została rozłożona na 24 miesiące.
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NAJWAŻNIEJSZA JEST DOBRA WSPÓŁPRACA

Anna Grzelka nową szefową działu księgowego
Od kilku tygodni nowym członkiem zarządu i zarazem główną księgową Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Komuny
Paryskiej jest Anna Grzelka, która od 24 lat związana jest z trójmiejską spółdzielczością mieszkaniową.
– Mieszkańców interesuje na pewno obecna sytuacja ekonomiczna naszej spółdzielni. Czy może się już Pani podjąć pierwszych
ocen?
– Pracuję dopiero od miesiąca lutego br., więc
czas wdrażania się w sprawy finansowe nie
jest odległy. Natomiast, po dokonanych analizach zagadnień, które są niezbędne do sporządzenia sprawozdania finansowego spółdzielni za rok 2019 pragnę poinformować
mieszkańców, że wykonanie planu gospodarczego zostało już sporządzone. Roczne koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi
i pozostałej działalności Spółdzielni za rok
2019 wyniosły ogółem 55 914,7 tys. zł. Na
pokrycie tych kosztów zostały skalkulowane
przychody na kwotę 57 130,2 tys. zł, co daje
zysk bilansowy brutto w wysokości 1 215,5
tys. zł., a po potrąceniu podatku dochodowego od osób prawnych tj. 542,1 tys. zł.
daje czystą nadwyżkę w kwocie 673,4 tys. zł.
Przedstawiony powyżej zysk brutto w kwocie
1 215,5 tys. zł, został uzyskany na pozostałej działalności, tj. z wpływów z tytułu najmu
lokali użytkowych, dzierżaw, działalności finansowej i innej. Działalność eksploatacyjna
Spółdzielni w zakresie gospodarki zasobami
mieszkaniowymi za 2019 rok, po dofinansowaniu czystą nadwyżką (po zatwierdzeniu jej
przez Walne Zgromadzenie) oraz zasileniu
wynikiem z lat ubiegłych, zamknie się nadwyżką przychodów nad kosztami w kwocie
402,4 tys. zł. Wynik finansowy brutto kształtuje się na poziomie 1,2 mln zł i jest niższy od
roku poprzedniego między innymi z uwagi na
konieczność dokonania odpowiednich korekt
księgowych, wynikających z wcześniejszych
działań, które są przedmiotem odrębnego
postępowania prokuratorskiego. Pomimo
tego faktu, płynność finansowa spółdzielni
jest niezachwiana.
W związku z licznymi telefonami od mieszkańców dotyczącymi zmiany opłat od 1
kwietnia pragnę wyjaśnić, że stosowne zawiadomienia wraz z uzasadnieniem były wysłane w grudniu ubiegłego roku. Przypomnę,
że planowany budżet zakłada wzrost stawki
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średnio na poziomie 0,36zł./m2 p.u. lokalu
mieszkalnego. Wzrost kosztów utrzymania
wynika ze zmiany wskaźników i uwarunkowań ekonomicznych niezależnych od Spółdzielni m. in. wzrost płacy minimalnej do
kwoty 2 600,00zł. brutto. W tym przypadku
ma to wpływ na koszty firm współpracujących ze spółdzielnią. Ponadto Rząd przyjął
przewidywany poziom inflacji w wysokości
2,5%. Pojawiły się także dodatkowe obciążenia wynikające z Rozporządzenia Ministra
Finansów, wprowadzającego Pracownicze
Plany Kapitałowe, które są dodatkowym
kosztem dla pracodawcy.
– Co zatem spowodowało, że zdecydowała
się Pani na pracę w naszej spółdzielni?
– Z całą pewnością rzeczą, która mnie pozytywnie zaskoczyła, a jednocześnie w pewien
sposób zachęciła, była przejrzystość regulaminów i działalność Samorządów Nieruchomości. Tak rozbudowanej, ale zarazem
dobrze funkcjonującej struktury samorządowej pozazdrościć może niejedna polska spółdzielnia mieszkaniowa. Doszłam do wniosku,
że jest to miejsce, w którym mogę wykorzystać swoje długoletnie doświadczenie pracy
w spółdzielczości mieszkaniowej. Postawiłam
sobie nowe wyzwania zawodowe, które chcę
zrealizować. Chciałam też zmienić środowisko, a przy okazji przekonać się, że faktycznie

Gdynia jest jednym z najlepszych miast do
życia w naszym kraju.
– Spodziewała się Pani tak dużego nawału
pracy?
– Przechodząc tu, spodziewałam się, że będzie dużo zajęć, ale nie obawiam się pracy.
Najpierw musiałam zapoznać się z panującym tu systemem pracy i z osobami, z którymi będę współpracowała.
Istotna jest wiedza o gospodarce finansowej
i funkcjonowaniu spółdzielni, a to pozwala na
wprowadzenie usprawnień.
Pozytywnie zaczęła wzrastać ściągalność
zadłużeń w opłatach eksploatacyjnych. Zauważamy, że mieszkańcy chętniej interesują
się swoim zadłużeniem, kontaktują się wcześniej, przed podjęciem przez spółdzielnię
ostatecznych kroków prawnych. Jest jednak
spora grupa osób, która po prostu nie reaguje
i nie odbiera wezwań do zapłaty.
– Jakie cele chce więc zrealizować Anna
Grzelka?
– Razem ze współpracownikami prowadzić
rzetelnie i kompetentnie całość ewidencji rachunkowych i rozliczeń finansowych. Współtworzyć i wdrażać nowe rozwiązania, dzięki
którym członkowie spółdzielni, mieszkańcy
będą posiadali do dyspozycji wiedzę o stanie
gospodarki finansowej spółdzielni na każdym
z poziomów jej zarządzania.

