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Duża konkurencja gwarancją
niższych cen - tegoroczne remonty
Już w listopadzie ubiegłego roku Rada Nadzorcza Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Komuny
Paryskiej zatwierdziła plan remontów na rok 2016. Również pod koniec ubiegłego roku rada zatwierdziła
tegoroczny budżet naszej spółdzielni.
– Dzięki temu, że Rada Nadzorcza
wcześnie zatwierdziła fundusz remontowy, już na początku roku mogliśmy
rozpocząć przygotowania dokumentacji przetargowych (SIWZ) i następnie
ogłaszać przetargi, które mają wyłonić
najkorzystniejsze oferty na poszczególne prace remontowe. Jest to bardzo korzystne, ponieważ im wcześniej
ogłosimy przetarg, tym więcej firm odpowiada na naszą ofertę. Dzięki dużej
konkurencji możemy uzyskać korzystniejszą cenę – mówi nam Dariusz Roman – zastępca ds. technicznych Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej
im. Komuny Paryskiej.
Plan remontów sporządzany jest
w oparciu o kilka elementów. Jednym
z ważniejszych kryteriów są wnioski
sporządzone w trakcie obowiązkowych
przeglądów technicznych. Zalecenia

po przeglądach muszą być wykonane
dla prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji budynku.
- Poza tym każdy plan remontów
uzgadniany jest z Samorządem Nieruchomości. Często odbywają się spotkania z samorządami albo mieszkańcami,
aby wyznaczyć najistotniejsze zadania
– dodaje Dariusz Roman.
W RSM im. Komuny Paryskiej duży
nacisk kładzie się na docieplanie budynków. Zdecydowana większość spółdzielczych zasobów jest już docieplona,
a w nieruchomościach, gdzie wykonano już termomodernizację, mieszkańcy decydują się na wymianę instalacji
bądź prace drogowe.
– Warto w tym miejscu zaznaczyć, że
w ubiegłym roku w jedynym z budynków we wszystkich mieszkaniach zamontowaliśmy wodomierze

z możliwością odczytu radiowego.
Dzięki temu rozwiązaniu stan wszystkich liczników możemy odczytać
w tym samym momencie i w oparciu
o precyzyjne dane rozliczać zużycie
wody. Kiedy mieszkańcy sami podają
stan wodomierzy albo odczytów dokonują nasi pracownicy, następuje to
w różnych terminach i wtedy rozliczenie zużycia wody obarczone jest błędem – tłumaczy Dariusz Roman.
Warto więc zastanowić się nad finansowaniem montażu wodomierzy z odczytem radiowym z funduszu remontowego, ale decyzje te pozostawiamy
mieszkańcom.
- W naszej spółdzielni działa od 2012
roku „Program Dociepleń”, który pomagał nieruchomościom w sfinansowaniu prac dociepleniowych. Z programu skorzystało wiele nieruchomości.
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W bieżącym roku kończy się obowiązywanie tego programu. Zarząd Spółdzielni rozważa wystąpienie z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia
o przedłużenie tego programu na kolejne trzy lata, by dać możliwość pomocy

tym nieruchomościom, które z różnych
powodów nie zdążyły skorzystać z tego
programu. Jednocześnie z podobnym
programem chcemy wystąpić na wymianę instalacji - informuje Dariusz Roman.

Zestawienie zbiorcze najważniejszych wydatków ujętych w Planie Remontowym na 2016 rok
OKREŚLENIE ROBÓT

WARTOŚĆ ROBÓT

1

Roboty dociepleniowe

3.061129,12

2

Roboty elektryczne

705.400,00

3

Roboty dźwigowe

176.600,00

4

Roboty instalacyjne

2.95.523,56

5

Roboty drogowe

380.866,00

6

Roboty ogólnobudowlane

474.162,60

Trwa rozliczenie
roku 2015
Dokonano już rozliczenia funduszu remontowego na poszczególne nieruchomości mieszkaniowe.
Sprawozdanie finansowe za rok
2015 weryfikowane jest przez biegłych rewidentów – informuje Jolanta Kubańska, główny księgowy
spółdzielni.
Szczegółowe informacje w zakresie
wyników roku ubiegłego przekażemy w następnym „Informatorze”.

Co z naszym nowym statutem?
Jak już informowaliśmy w poprzednim naszym „Informatorze”
Zespół ds. opracowania statutu złożył projekt statutu w dniu 8
października 2015 roku. Do tego
projektu radca prawny wniósł uwagi formalno-prawne, niezależnie
od tego Zarząd również zajął swoje
stanowisko.
14 grudnia 2015 roku, na wniosek
członków zespołu zostało zwołane
zebranie, aby przedstawić wszystkie
uwagi. Ustalono kolejne zebranie na
11 stycznia tego roku, a uczestniczył

w nim radca prawny. Podczas zebrania
wspólnie rozpoczęto omawiać uwagi radcy i dokonano 15 poprawek w projekcie
statutu, a kolejne spotkanie wyznaczono
na 18 stycznia tego roku (też z udziałem
radcy), na którym większość członków
komisji nie chciała dokonywać poprawek
w statucie.
- W związku z tym, że próby opracowania ostatecznego projektu statutu wspólnie z zespołem nie przyniosły żadnego
rezultatu, zgodnie ze zobowiązaniem
Rady Nadzorczej, został opracowany
projekt statutu, zgodny z obowiązującym
prawem – informuje Wiesław Wawer,

prezes RSM im. Komuny Paryskiej.
29 lutego tego roku odbyło się pierwsze
spotkanie konsultacyjne z członkami Samorządów Nieruchomości. W wyniku
ustaleń z tego spotkania projekt statutu
zespołu wraz z uwagami radcy prawnego
i stanowiskiem Zarządu oraz projekt statutu przygotowany przez Zarząd Spółdzielni zostały przekazane Samorządom
Nieruchomości. Materiały te umieszczone są na stronie internetowej naszej spółdzielni. Drugie spotkanie konsultacyjne
z Samorządami Nieruchomości ustalono
na 4 kwietnia 2016r.

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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W drodze na działkę wstąp do Bricomarché
Wiosna coraz śmielej zagląda na nasze działki,
do ogrodów i przydomowych ogródków. Pora
więc zakończyć zimowy odpoczynek i zająć się
swoją „zieloną oazą”, która zapewne każdemu
z nas przynosi wiele radości w codziennym życiu.

Niektóre działania w ogrodzie, czy też na działce
będą musiały być poprzedzone wypadem do sklepu, gdzie trzeba będzie kupić brakujące rzeczy.
– Jeszcze w ubiegłym sezonie musiałem szukać na
naszym osiedlu sklepu ogrodniczego albo jeździć
do marketów leżących przy Obwodnicy Trójmiasta. Teraz mam „pod nosem” Bricomarché. Kupiłem tam kilka narzędzi ogrodniczych. Sądzę, że
nie była to moja ostatnia wizyta w tym sklepie.
Żona planuje remont mieszkania, więc potrzebne
będą różne materiały budowlane. Zauważyłem, że
wszystko, co będzie potrzebne do remontu, również kupię w Bricomarché Gdynia. Dzięki temu
oszczędzę czas na szukanie niezbędnych rzeczy,
które kupię w konkurencyjnych cenach – mówi
nam Zbigniew Szychowski, mieszkaniec Pogórza
Górnego.
Mogłoby się wydawać, że to zwykły „chwyt

reklamowy”, dlatego chcąc sprawdzić informacje Pana Zbigniewa, wybraliśmy się do Galerii
Szperk, gdzie znajduje się Bricomarché. Market
jest podzielony na cztery części, które poświęcone
są budownictwu, majsterkowaniu, dekoracjom oraz
ogrodowi. Asortyment jest tu wyjątkowo bogaty
i każdy wybierze potrzebne dla siebie produkty,
a jeśli nie będzie wiedział na co się zdecydować, to
liczyć może na fachową radę ekspertów Bricomarché Gdynia, którzy są nawet w stanie doradzić jak
urządzić ogród.
Dobrą wiadomość mamy też dla tych, którzy nie
mają czasu na chodzenie alejkami marketu. Ich odsyłamy do strony internetowej Grupy Bricomarché

–www.bricomarche.pl albo na facebooka, gdzie
można zobaczyć i odszukać interesujące nas produkty i zamówić je przez telefon, a zakupy zostaną
przywiezione pod drzwi naszego mieszkania.
Z oferty powstałego niedawno marketu budowlanego skorzystała chociażby Pani Karolina, która nie dość, że zrobiła tu potrzebne zakupy, to jeszcze miała szczęście
w konkursie i wygrała piłę ręczną do cięcia drewna.
Wśród nas znajdą się osoby, które nie będą chciały uwierzyć w nasze słowa. Tych zapraszamy
w gościnne progi Bricomarché Gdynia do Galerii
Szperk, aby sami przekonali się, jak bogatą ofertę
przygotował nasz sąsiedzki market budowlany.
Krzysztof Lubański

Gdynia
Ul. Płk. Stanisława Dąbka 338
Galeria Szperk
www.bricomarche.pl
tel. 58 714 71 10
Godziny otwarcia
Poniedziałek – sobota 8.00 – 20.00
Niedziela 10.00 – 20.00
www.facebook.com/Bricomarche-Gdynia
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Klub Seniora „Północ” już działa
Od stycznia bieżącego roku rozpoczął działalność Klub Seniora
„Północ”, a jego uczestnicy spotykają się w znajdującej się w siedzibie
Spółdzielni świetlicy przy ul. Podgórskiej 14.

fot. Małgorzata Kiełpin
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Spółdzielnia nie prowadzi działalności
społeczno-kulturalnej, gdyż nie ma na
to zgody członków Spółdzielni. Wiele
lat temu kluby osiedlowe w naszej Spółdzielni zaprzestały swojej działalności
z przyczyn ekonomicznych, a lokale po
nich są obecnie wynajmowane.
Nasi mieszkańcy sygnalizowali, że w naszej dzielnicy przydałby się klub seniora.
Spółdzielnia nie może sobie pozwolić na
całkowite finansowanie takiego klubu, ale
dzięki inicjatywie Rad dzielnic: Pogórze,
Obłuże, Oksywie i Babie Doły udało się
zrealizować wnioski mieszkańców.
Klub prowadzony jest przez Gdyńskie
Centrum Aktywności Seniora, Spółdzielnia udostępnia lokal, a działalność
jest współfinansowana właśnie przez te
cztery rady – mówi nam Wiesław Wawer,
prezes Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Komuny Paryskiej w Gdyni.
Warto przy okazji wspomnieć, że Centrum Aktywności Seniora we własnym
zakresie zajęło się doposażeniem świetlicy i remontem zaplecza kuchennego. Dodajmy, że siedziba klubu jest w tej chwili
tymczasowa, ponieważ miasto szukać
będzie własnego lokalu, w którym działać
będą mogli nasi seniorzy.
– Klub działa od niedawna, a zainteresowanie nim przeszło nasze najśmielsze
oczekiwania. Seniorzy bardzo chętnie
uczestniczą w zaproponowanych przez
nas zajęciach. Gdybyśmy mieli takie
możliwości, to z powodzeniem moglibyśmy organizować dodatkowe spotkania.
Budżet na ten rok jest już niestety zatwierdzony i więcej pieniędzy nie otrzymamy. Poza tym korzystamy z gościnności Spółdzielni i organizację spotkań
musimy też dostosować do kalendarza
wydarzeń spółdzielczych – mówi nam
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Bożena Zglińska, dyrektor gdyńskiego
Centrum Aktywności Seniora.
Dodajmy jeszcze tylko, że zajęcia w klubie „Północ” odbywają się w środy i piątki
w godz. 10.00 – 15.00 w siedzibie naszej
Spółdzielni przy ulicy Podgórskiej 14.
W programie działalności klubu znalazły się:
– zajęcia ruchowe raz w tygodniu (2 grupy),zajęcia edukacyjne (pogadanki,warsztaty), piosenka biesiadna raz w tygodniu,
muzyka na żywo raz w tygodniu, wycieczki 2 razy w roku, spotkania świąteczne
i okolicznościowe, dotacje do biletów do
kina, teatru.
(lubek)
REKLAMA
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Nasi szachiści zdobyli całe podium

Organizatorami szachowej imprezy były: Gdyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa i Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Komuny
Paryskiej.
Nasi szachiści nie pozostawili rywalom żadnych szans i zajęli wszystkie trzy miejsca
na podium. Pierwsze miejsce zdobył Stefan Brylowski (4,5 pkt), a dwa kolejne Roman Siewert i Zygmunt Pioch (obaj po 3,5
pkt). Dodajmy, że do rywalizacji przystąpiło
11 zawodników, w tym 5-osobowa reprezentacja naszej spółdzielni. Podczas zawodów
obowiązywał system szwajcarski na dystansie
5 rund – tempo gry 15 minut.
– W naszej spółdzielni jest osoba, która aktywnie uprawia szachy, natomiast
w
Gdyńskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej działa klub
szachowy.
Porozumiałem
się
z prezesem Leszkiem Jaskułą, abyśmy wspólnie zorganizowali turniej
szachowy. Chcielibyśmy, aby w przyszłości do organizacji włączyły się
również inne gdyńskie spółdzielnie.

Uważam, że właśnie tę dyscyplinę sportową należy popularyzować wśród młodych ludzi – mówi
nam Wiesław Wawer, prezes Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Komuny Paryskiej.
Z kolei prezes Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej uważa, że takie zawody budują
przede wszystkim więzi między spółdzielniami
mieszkaniowymi.
– Wspólnie z prezesem Wawerem doszliśmy do
wniosku, że dobrze byłoby, aby w szachowym
turnieju uczestniczyli reprezentanci wszystkich
gdyńskich spółdzielni mieszkaniowych. Myślę, że
takie zawody mogłyby odbywać się przynajmniej
raz do roku – dodaje prezes Jaskuła.
Kolejny szachowy turniej odbędzie się prawdopodobnie w listopadzie.
(lubek)

fot. Gdyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Pełnym sukcesem naszych szachistów
zakończył się I Międzyspółdzielniany
Turniej Szachowy, który rozgrywany był
w klubie osiedlowym przy ul. Rozewskiej 1.
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Nie zaprósz ognia !
Palenie papierosów staje się coraz mniej popularne, ale mimo
to, mamy jeszcze wśród naszych
mieszkańców sporo osób, które
„kochają” papierosowy dymek.
Niektórzy z nich palą na balkonie,
a niedopałki wyrzucają za barierkę.
Właśnie takie bezmyślne zachowanie spowodowało zaprószenie
ognia na jednym z balkonów. Dlatego też apelujemy do wszystkich
palaczy, aby nie wyrzucali niedopałków z balkonów. Dzięki temu
unikniemy bałaganu pod budynkiem, w którym mieszkamy, a poza
tym, nie spowodujemy ewentualnego pożaru, który w skutkach
może okazać się bardzo tragiczny,
również dla nas i naszych bliskich.
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Bezpłatne
porady prawne
Od niedawna działa na Oksywiu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, który zlokalizowany został przy ulicy Żaglowej 5.
Z bezpłatnych porad prawnych korzystać
mogą mieszkańcy naszego miasta i najbliższych okolic. Propozycja jest jednak skierowana przede wszystkim do osób, którym
w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z zakresu pomocy społecznej na podstawie Ustawy o pomocy społecznej.
Poza tym korzystać z niej może młodzież do
26. roku życia i seniorzy, którzy ukończyli 65
lat oraz osoby posiadające ważną Kartę Dużej
Rodziny, kombatanci, weterani i osoby zagrożone lub poszkodowane katastrofą naturalną,
klęską żywiołową lub awarią techniczną.
Radcy prawni dyżurują w:
– poniedziałki w godz.12.30 – 16.30,
– środy w godz. 14.00 – 18.00,
– czwartki w godz. 8.30 – 12.30,
– piątki w godz. 8.00 – 12.00,
– soboty w godz. 8.30 – 12.30.
Aby skorzystać z porady, trzeba jednak umówić
się wcześniej na spotkanie. Zapisy prowadzone
są telefonicznie pod numerem 58 625 56 56
lub drogą mailową npp.oksywie@gmail.com.
(GR)
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