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PO WALNYM ZGROMADZENIU W SPÓŁDZIELNI

Zarząd i Rada Nadzorcza z absolutorium
W poprzednim wydaniu naszego informatora zapraszaliśmy na Walne Zgromadzenie Robotniczej Spółdzielni
Mieszkaniowej im. Komuny Paryskiej w Gdyni. Tym razem przekazujemy informacje z odbytego Walnego Zgromadzenia.

ul. Stolarska 10-12

Na początku przypominamy, że Walne Zgromadzenie organizowaNadzorczej RSM (150 „za odwołaniem” i 217 „przeciw odwone było w 9 częściach, a przeprowadzane one były od 19 do 29 maja.
łaniu”),
W tym roku w Walnym Zgromadzeniu sprawozdawczym uczestni• nr 11/2015 w sprawie odwołania Pana Krzysztofa Chachulskiego
czyło 455 członków na ogólną liczbę 8058 członków uprawnionych
z członka Rady Nadzorczej RSM (171 „za odwołaniem” i 206
do głosowania.
„przeciw odwołaniu”),
• nr 12/2015 w sprawie odwołania Pana Romualda Walkiewicza
Przedstawiamy wyniki głosowania na poszczególne uchwały:
z członka Rady Nadzorczej RSM (151 „za odwołaniem” i 218
• nr 1/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z dzia„przeciw odwołaniu”),
łalności Spółdzielni za rok 2014 (338 głosów „za” i 77 „prze• nr 13/2015 w sprawie odwołania Pana Stanisława Kaźmierczaka
ciw”),
z członka Rady Nadzorczej RSM (153 „za odwołaniem” i 220
• nr 2/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za
„przeciw odwołaniu”),
rok 2014 (334 „za” i 74 „przeciw”),
• nr 14/2015 w sprawie odwołania Pani Teresy Jakubowskiej
• nr 3/2015 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za rok 2014
z członka Rady Nadzorczej RSM (147 „za odwołaniem” i 222
(357 „za” i 55 „przeciw”),
„przeciw odwołaniu”),
• nr 4/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzor• nr 16/2015 w sprawie odwołania Pani Krystyny Guzek z członka
czej za rok 2014 (268 „za” i 122 „przeciw”),
Rady Nadzorczej RSM (151 „za odwołaniem” i 219 „przeciw
• nr 5/2015 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu
odwołaniu”),
Panu Wiesławowi Wawerowi za rok 2014 (317 „za” i 109 „prze• nr 17/2015 w sprawie odwołania Pana Dariusza Smolińskiego
ciw”),
z członka Rady Nadzorczej RSM (142 „za odwołaniem” i 221
• nr 6/2015 w udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu
„przeciw odwołaniu”),
ds. Technicznych Panu Dariuszowi Romanowi za rok 2014 (331
• nr 18/2015 w sprawie odwołania Pana Karola Maszota z członka
„za” i 94 „przeciw”),
Rady Nadzorczej RSM (157 „za odwołaniem” i 211 „przeciw
• nr 7/2015 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
odwołaniu”).
Pani Jolancie Kubańskiej za rok 2014 (336 „za” i 89 „przeciw”).
• nr 8/2015 w sprawie odwołania Pana Mariana Wolskiego z człon- Wyjaśnienie: Projektów uchwał nr 10/2015 i 15/2015 r. nie głosowano,
ka Rady Nadzorczej RSM (169 „za odwołaniem” i 212 „przeciw gdyż dwóch członków Rady Nadzorczej złożyło rezygnację przed
Walnym Zgromadzeniem.
odwołaniu”),
• nr 9/2015 w sprawie odwołania Pana Józefa Tojs z członka Rady
Dokończenie na stronie 2
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CZĘŚĆ

ILOŚĆ CZŁONÓW

ILOŚĆ CZŁONKÓW
OBECNYCH

FREKWENCJA

I

1192

52

4,36 %

II

978

85

8,69 %

III

1010

51

5,05 %

IV

716

45

6,28 %

V

1126

52

4,62 %

VI

796

35

4,40 %

VII

670

38

5, 67 %

VIII

834

63

7,55 %

IX

736

34

4,62 %

RAZEM

8058

455

5,65 %

W tym miejscu warto powiedzieć kilka słów o nadwyżce bilansowej.
Nadwyżka bilansowa w 2014 roku wyniosła dokładnie 1.373.249,06
złotych i została podzielona na: pożytki z nieruchomości wspólnej
(317.600,59 zł); zasilenie funduszu remontowego nieruchomości
(80.391,00 zł); zasilenie funduszu remontowego ogólnoosiedlowego
(7.080,47 zł);pokrycie wydatków związanych z gospodarką zasobami mieszkaniowymi (967.722,00 zł), oraz czystą nadwyżkę lokali
użytkowych będących własnością członków (455,00 zł) – informuje
Jolanta Kubańska, główna księgowa Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Komuny Paryskiej w Gdyni.
Podsumowując Walne Zgromadzenie zatwierdziło sprawozdania
oraz udzieliło absolutorium członkom Zarządu i członkom Rady
Nadorczej.

ul. Steyera 7-9

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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Niebawem rusza sezon grzewczy

OSZCZĘDZAJ CIEPŁO I PIENIĄDZE
Mając na uwadze racjonalne użytkowanie energii cieplnej, poczynione prace dociepleniowe, zwiększoną świadomość mieszkańców, co do właściwego korzystania z zaworów termostatycznych
przygrzejnikowych, podejmowane są w naszej spółdzielni działania
zmierzające do obniżenia kosztów ogrzewania i ciepłej wody, które
są największym obciążeniem w opłatach za użytkowanie mieszkań.
Dlatego na bieżąco analizowane jest zużycie energii na poszczególnych budynkach i tam, gdzie jest to możliwe, następuje korekta
mocy zamówionej.
ROK

Ilość zmniejszonej
mocy

Korzyści finansowe

2011

383,4 kW

30 228 zł

2012

18847,8 kW

203 756 zł

2013

2238 kW

292 154 zł

2014

1726 kW

224 781 zł

Dla każdego budynku corocznie dokonywana jest analiza zużycia
energii, uwzględniająca jednostkowe zużycie mocy W/m2 oraz jednostkowe zużycie energii (w GJ/m2) oraz energochłonność budynków E = kWh/m2/a.
Analizy te są do wglądu dla członków spółdzielni u Inspektora ds.
energetyki cieplnej.
Aby oszczędzać energię cieplną, warto zastosować się do kilku
naszych wskazówek. Przy wietrzeniu mieszkania należy zakręcić
termostat. Tak samo należy zrobić, kiedy będziemy wyjeżdżać, żeby
mieszkanie nie było niepotrzebnie ogrzewane. Wszystko zależy też
od temperatury na zewnątrz. Jeżeli nie ma mrozu, to kaloryfery można zakręcić całkowicie, a kiedy temperatura jest ujemna, termostaty
należy tak ustawić, aby grzejniki pozostały letnie. Kaloryfery nie
powinny być zasłonięte, żeby ciepło mogło swobodnie rozmieszczać się po całym pomieszczeniu. Poza tym temperatura w mieszkaniach powinna wynosić 21 stopni, a jeżeli temperatury są wyższe,
to automatycznie wzrastają koszty. Według badań, jej wzrost tylko
o 1 stopień podwyższa nam koszty o ok. 6 proc. Pamiętać też powinniśmy o odpowiedniej cyrkulacji powietrza. Jest to szczególnie
ważne w mieszkaniach, gdzie korzysta się z piecyków gazowych.
W łazienkach nie powinny być zasłonięte kratki wentylacyjne, aby
do pomieszczenia mogło dostawać się świeże powietrze.
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Zarząd spółdzielni odpowiada

Wyjaśniamy tematy z Walnego Zgromadzenia
O tegorocznym Walnym Zgromadzeniu w Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Komuny Paryskiej w
Gdyni już informowaliśmy. Podczas majowych zebrań członkowie spółdzielni zgłosili wniosek, aby wyjaśnić na
łamach naszego Informatora dwa tematy.
1. Czy wykonawcy robót dociepleniowych uzyskiwali z Urzędu Miasta Gdyni, dotację na likwidację elementów azbestowych?
Z wnioskiem w tej sprawie musi wystąpić Robotnicza Spółdzielnia
Mieszkaniowa. Jeśli zarząd nie wystąpił z takim pismem, to dlaczego?
Informujemy, że Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Komuny Paryskiej w Gdyni podejmowała starania o dotację na likwidację elementów azbestowych już w 2004 r. (pismo MT/2190/04
z dnia 01.03.2004 r.).
Ponowiona została interwencja w tej sprawie do prezydenta miasta Gdyni w 2007 r. (pismo RSM MT/5921/07 z dnia 16.05.2007
r.), deklarując swój udział w programie rewitalizacji i przedkładając
związane z tym problemy, z których na uwagę zasługuje potrzeba
demontażu istniejącego docieplenia całych budynków wykonanych
z płyt azbestowo-cementowych oraz płyt osłonowych wykonanych
z azbestu, o których szczegółowo informowaliśmy w naszym piśmie
ME/13717/05 z dnia 12.12.2005 r. Już wtedy prosiliśmy o uwzględ-

ul. Benisławskiego 17

nienie naszych potrzeb w opracowanym programie i poinformowanie nas o możliwości dofinansowania.
Pojawiła się taka możliwość w 2010 r. i pismem do Urzędu Miasta Gdyni z dnia 5.08.2010 r. nr MT/9257/10/FT przedłożona została informacja dotycząca budynków, gdzie należy usunąć azbest
z elewacji.
Udzielona odpowiedź prezydenta Gdyni pismem z dnia
12.10.2010 r. nr VOE.DJ.7629-14/09 potwierdziła, że wniosek
będzie rozpatrywany w I kwartale 2011 r. W lutym 2011 r. na zapytanie, na jakim etapie znajduje się nasz wniosek, uzyskaliśmy
odpowiedź z Urzędu Miasta Gdyni w dniu 4.03.2011 r., z Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej, że zostanie przeprowadzony II etap kwalifikacji wniosków
o dofinansowanie złożonych w 2010 r. w ramach konkursu, jednocześnie prosząc o dostarczenie zaktualizowanego wykazu nieruchomości objętych tym wnioskiem o dofinansowanie. Aktualizację
tę przedłożono do Urzędu Miasta Gdyni pismem MT/2735/11/FT
z dnia 8.03.2011r. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Gdyni pismem z dnia 22.04.2011 r. powiadomił nas, że
w wyniku rozstrzygnięcia drugiego etapu kwalifikacji wniosków
o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu, Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku, przyznał
Gminie Miasta Gdyni dofinansowanie w wysokości do 481992 zł,
w tym dla RSM przyznano 374.144,93 zł. Według złożonej przez
RSM prośby, wnioskowana kwota wynosiła 688 560 zł.
W roku 2011 podjęte zostały prace polegające na usunięciu płyt
azbestowych z elewacji następujących budynków: Sucharskiego
13, Sucharskiego 17, Stanisława Kosko 2 i 4, Maciejewicza 13,
Turkusowa 7, Powstania Wielkopolskiego 117/121 i 123/131 i tym
samym zakończono demontaż izolacji ścian budynków płytami
azbestowymi w RSM.
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Wyjątkowa willa miejska w centrum Obłuża
Z Jarosławem Milą, prokurentem z INDAI Inwestycje rozmawia Grzegorz Rudnicki.
– Przejeżdżając ulicą Zieloną w Gdyni wielu zauważa szybko postępującą
inwestycję, czy może Pan powiedzieć co budujecie?
– Od wiosny tego roku rozpoczęliśmy budowę „Willi Błękitna” – jest to
wyjątkowa realizacja na rynku deweloperskim nie tylko na terenie Trójmiasta.
– Co czyni, że nazywa ją Pan wyjątkową?
– Wpisuje się ona w niszę na rynku deweloperskim. Każdy poszukujący
na nim mieszkań może znaleźć oferty lokali w blokach wielorodzinnych.
Są to najczęściej duże inwestycje, gdzie decydując się na wybór takiej
oferty kupujący skazany będzie na wielu sąsiadów i problemy z tym związane: hałas, brak intymności. Istnieje też rynek domów jednorodzinnych,
jednak ich koszt, a także lokalizacje na peryferiach wielu zniechęcają do
zakupu domu.
Dlatego staramy się znaleźć kompromis pomiędzy tymi dwoma rynkami dając poszukującym mieszkań odpowiedź na ich potrzeby. „Willa Błękitna” bazuje na klasycznej formule willi miejskiej dającej mieszkańcom
komfort i kameralność. Zaledwie 8 mieszkań, dopasowanych do oczekiwań klientów, podziemny garaż skomunikowany windą dawać będzie
mieszkańcom pożądany komfort.
– Skąd wybór tej lokalizacji w Gdyni?
– Długo szukaliśmy małej działki, położonej w mieście, doskonale skomunikowanej i przy tym mającej w sąsiedztwie pełną infrastrukturę handlową, edukacyjną i wypoczynkową. Działka przy ulicy Zielonej w pełni
spełnia te oczekiwania. Położona jest w centrum Obłuża, ale blisko lasu
oraz morza. Dla rodzin z małymi dziećmi – przedszkole, a w sąsiedztwie
mały park, w którym mieszkańcy będą mogli bezpiecznie wypocząć.
To ważny atut w czasach, gdy wielu z nas nie ma czasu na codzienne wycieczki. Myślę, że każdy podejmując jedną z najważniejszych w życiu decyzji – zakup mieszkania szuka takiej oferty która spełni właśnie takie
oczekiwania.
– Zapewne to nie wszystkie zalety Waszej inwestycji?
– „Willa Błękitna” zaprojektowana została przez jedną z bardziej prestiżowych pracowni architektonicznych Andrzeja Zygzuli. Ma ona wieloletnie doświadczenie w realizacjach deweloperskich na terenie Trójmiasta.
Willa budowana jest z materiałów najwyższej klasy. Nie chcemy oszczędzać na czymś, co z pełną świadomością nazywamy „komfortowym”.

Kwalifikowane koszty dofinansowanej usługi bezpiecznego
usuwania wyrobów zawierających azbest są to koszty demontażu,
transportu oraz utylizacji odpadów zawierających azbest. Środki na
docieplenie budynku i położenie nowej elewacji miały pochodzić ze
środków własnych spółdzielni.
W latach 2013 i 2014 organizowane konkursy przez Urząd Miasta Gdyni dotyczące eliminacji azbestu, przeprowadzone były na
warunkach, które były bardzo niekorzystne, a wielkość dotacji uniemożliwiała podjęcie prac demontażowych, zaś środki, jakimi dysponowała spółdzielnia, były zbyt małe, by zrealizować planowane
prace. Dotyczyło to przepierzeń balkonowych i rur zsypowych.
Wnioski na konkurs zostały przygotowane, lecz po uzyskaniu informacji o wielkości dotacji, nie zgłoszono ich. Powodem wycofania
się z ubiegania się o dotację był brak środków własnych oraz zbyt
mały udział dofinansowania inwestycji z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska.
2. Dlaczego spółdzielnia nie występuje o kredyt na docieplenia?
Spółdzielnia nie występuje o dotacje na docieplenia, ponieważ
spółdzielczość mieszkaniowa zgodnie z decyzjami unijnymi w województwie pomorskim, nie ma możliwości ubiegania się o tego rodzaju dotacje. Mogą o nie ubiegać się tylko spółdzielnie z rejonów
Polski tzw. „zdegradowanych”.

– Kiedy zakończycie Państwo budowę?
– Budynek oddany zostanie do użytku z końcem tego roku. Zainteresowanie naszą ofertą jest bardzo duże. Pomimo, że jeszcze nie skończyliśmy
budowy udało nam się sprzedać blisko połowę mieszkań w „Willi Błękitna”. Widzimy więc jak wiele rodzin poszukuje na rynku deweloperskim
takich właśnie realizacji.

Sprzedaż prowadzi mr24 Moc Rozwiązań
Orest Biszko – 519 069 506

ul. Horyda 32

Ubieganie się natomiast o kredyt na docieplenie możliwe jest tylko zgodnie z ustaleniami ujętymi w Ustawie termomodernizacyjnej,
po uprzednim wykonaniu audytu i jego weryfikacji. Wymagana jest
również zgoda Walnego Zgromadzenia Spółdzielni na zaciągnięcie
zobowiązań kredytowych.
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Problem na najstarszym osiedlu
Redłowo - Śródmieście jest rozwiązywany

ul. Powstania Wielkopolskiego 117-121

Dostawa ciepłej wody z wykorzystaniem piecyków gazowych od
dawna stanowiła przedmiot zainteresowania mieszkańców i spółdzielni mieszkaniowych w wielu osiedlach na terenie Polski w aspekcie zabezpieczenia ciepłej wody w sposób zapewniający bezpieczeństwo mieszkańców.
Na terenie administrowanym przez Robotniczą Spółdzielnię
Mieszkaniową im. Komuny Paryskiej w Gdyni znajdowało się wiele
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budynków, gdzie wykorzystywane były piecyki gazowe, mimo, że
były one ogrzewane przez miejską sieć ciepłowniczą. - Koncepcje takiego rozwiązania przyjęte kilkadziesiąt lat temu wymagały pilnych
decyzji, które umożliwiłyby dostawę ciepłej wody z zachowaniem
pełnego bezpieczeństwa, poprawę komfortu korzystania z c.w. oraz
obniżeniem jej kosztów. Budynki wyposażone były w piecyki gazowe dla przygotowania ciepłej wody z otwartą komorą spalania, stanowiące potencjalne zagrożenie zatruciem tlenkiem węgla (wspólne
kanały spalinowe). Lokalizacja tych piecyków w łazienkach, których
kubatura odbiegała od wymagań ujętych przepisami, była dodatkową motywacją, by dokonać modernizacji eliminującej zagrożenia informuje Dariusz Roman, zastępca prezesa zarządu ds. technicznych
RSM im. Komuny Paryskiej w Gdyni.
Dlatego też w porozumieniu z mieszkańcami i Okręgowym Przedsiębiorstwem Energii Cieplnej w Gdyni, zarząd spółdzielni podjął
decyzję o likwidacji piecyków gazowych. Podjęto również decyzje
o wykonaniu wewnętrznych instalacji ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji oraz wykonaniu węzłów cieplnych, dwufunkcyjnych w 11
budynkach mieszkalnych znajdujących się na Płycie Redłowskiej
w Gdyni. Zakres robót został podzielony na dwa etapy: pierwszy etap
to realizacja w 2012 r. i obejmował 6 budynków mieszkalnych; drugi
etap obejmuje 5 budynków i jest realizowany w tym roku.
- W wyniku dokonanych regulacji ustalono, że dokumentację
węzłów cieplnych oraz technologię węzła, wykona ze swoich środków finansowych OPEC (łącznie z wymianą sieci cieplnej niskich
parametrów likwidując przy tej okazji węzeł grupowy), natomiast
spółdzielnia zajmie się adaptacją pomieszczeń do wymagań ujętych
normą, zrealizuje też dokumentacje techniczne instalacji wewnętrznych c.w. oraz wykona instalacje wewnętrzne c.w i cyrkulacji. Tego
rodzaju rozwiązanie zapewni bezpieczną dostawę ciepłej wody. Poza
tym zlikwidowane będą piecyki gazowe oraz zostanie wyeliminowane inwestycyjnie tańsze, ale eksploatacyjnie droższe, przygotowanie
ciepłej wody za pomocą energii elektrycznej. Dla poszczególnych
budynków określone zostały koszty dokumentacji, adaptacji pomieszczeń węzłów: budowlanego, sanitarnego i elektrycznego oraz
koszty wykonawstwa tych prac – dodaje Dariusz Roman.
W wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniono firmę, która
w czasie przerwy w sezonie grzewczym w 2012 r., wykonała 6 budynków, a obecnie finalizowane są prace w 5 budynkach. Problem ten
występuje jeszcze w budynkach: Komandorska 13/15, Placu Grunwaldzkim 20, Alei Zwycięstwa 190 i 190A.
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