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INFORMATOR SPÓŁDZIELCZY

NA MODERNIZACJĘ BUDYNKÓW

Spółdzielnia szuka zewnętrznych pieniędzy
Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Komuny Paryskiej od dawna skrupulatnie śledzi informacje 
dotyczące pozyskiwania środków pomocowych, jakimi moglibyśmy się posłużyć przy współfinansowaniu remontów. 

- Do tej pory rozczarowani jesteśmy Re-
gionalnym Programem Operacyjnym dla 
województwa pomorskiego, gdzie w ra-
mach typowego tzw. działania 10,1 i 10,2 
związanego z kompleksową termomoder-
nizacją przewiduje się jedynie preferencyjne 
kredyty. Taka forma wsparcia odbiega od 
naszych oczekiwań i możliwości, gdyż nie 
pozwala nam na przyspieszenie moderniza-
cji naszych zasobów. Wprawdzie nie znamy 
jeszcze szczegółów tego działania – konkurs 
będzie ogłoszony w przyszłym roku – jed-
nak wstępne informacje nie napawają opty-
mizmem – przyznaje Wiesław Wawer, pre-
zes Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej 
im. Komuny Paryskiej w Gdyni.
Nieoczekiwanie – dość atrakcyjną ofertę za-
proponował Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w ramach Poddzia-
łania 1.3.2 wspieranie efektywności energe-
tycznej w sektorze mieszkaniowym. 
- Program ten był przez nas monitorowa-
ny. Pierwotnie nie przewidywał dotacji 
jako formy wsparcia dla naszej spółdzielni.  
W momencie ogłoszenia konkursu sytu-
acja uległa zmianie, ponieważ okazało się, 
że można otrzymać łącznie 15 – 25 % bez-
zwrotnej pomocy w formie części umorze-
nia kredytu i otrzymania dotacji. To na ile 
możemy liczyć zależy od efektu ekologicz-
nego, jaki uzyskamy po modernizacji. Im 
będzie on wyższy tym mniej środków bę-
dziemy musieli zwrócić – mówi nam prezes 
Wawer.
Tu warto podkreślić, że wkład własny dla ta-
kich inwestycji wynosi 25 %, a całe wsparcie 
to suma: preferencyjnego kredytu (poniżej 
kosztów rynkowych), dotacji i umorzenia.
Co istotne zakres wydatków, jakie mogą być 

przedmiotem takiego projektu jest dość sze-
roki. Celem tych projektów jest wykonanie 
kompleksowo efektywnych energetycznie 
budynków zgodnie z najnowszymi norma-
mi i standardami.
- Możemy mówić tu o wykonaniu wszel-
kich dociepleń – ścian oraz stropów, wy-
mianę instalacji cieplej wody, montaż 
opraw elektrycznych, wymianę zaworów 
termostatycznych przy grzejnikach, mon-
taż w mieszkaniach podzielników kosztów 
ciepła oraz wszelkie inne prace związane 

z oszczędnością energii w jej szerokim za-
kresie. Mowa tu o instalacjach energii od-
nawialnej czy inteligentnych systemach 
zarządzania zużyciem energii. Nie można 
jednak ująć robót już wykonanych – infor-
muje Wiesław Wawer.
Wnioski w ramach tego programu nale-
ży złożyć do dnia 31 października 2016 r. 
Dlatego Zarząd naszej spółdzielni prowadzi 
konsultacje z przedstawicielami nierucho-
mości i typuje prace, jakie mogą być wyko-
nane w ramach tego programu.
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ZABRAKŁO KILKU GŁOSÓW 

Co dalej z naszym nowym statutem?
Projekt statutu przedstawiony na tegorocznym Walnym Zgromadzeniu spotkał się z aprobatą większości zgromadzonych. 
Uchwalony jednak nie został, gdyż zabrakło zaledwie kilku głosów do uzyskania kwalifikowanej większości 2/3 głosów. 

Zdecydowana akceptacja projektu statutu 
przez członków naszej spółdzielni w tym 
również Samorządy Nieruchomości, upoważ-
nia Zarząd do jego dalszego procedowania. 
- W nowym projekcie zawarto, poza aktuali-
zacją stanu prawnego wynikającego z usta-
wy, zapisy działające dla i w imieniu naszych 
członków – mówi Wiesław Wawer, prezes 
RSM im. Komuny Paryskiej. Zespół mają-
cy opracować projekt statutu, po około roku 
przedstawił dokument, który po sprawdzeniu 
przez kancelarię prawną i innych niezależ-
nych prawników, nie nadawał się do przyjęcia 
i był w wielu przypadkach sprzeczny z Usta-
wą o spółdzielniach mieszkaniowych, ale i też 
z interesem członków i spółdzielni. 
Zarząd i Rada Nadzorcza RSM im. Komuny 
Paryskiej przedłożą ponownie projekt statutu 
do procedowania Walnemu Zgromadzeniu, 
licząc na jego uchwalenie. Obrady Walne-
go Zgromadzenia planowane są w ostatnim 
kwartale tego roku. Najbardziej istotnymi 
regulacjami proponowanymi w projekcie sta-
tutu są m. in.:
- sprawy członkowskie, w tym rozliczanie 
wkładów,
- zmniejszenie opłat przy przyjmowaniu  
w poczet członków,
- ordynacja wyborcza do Rady Nadzorczej,
- rozszerzenie kompetencji Samorządu 
Nieruchomości,
- pełnomocnictwa członków do udziału  
w Walnym Zgromadzeniu,

- koszty działalności spółdzielni.
Apelujemy do wszystkich członków o zapo-
znanie się z projektem statutu, który znaj-
duje się na naszej stronie internetowej www.
rsmgdynia.pl lub w siedzibie Zarządu oraz 
administracjach. 
Brak zmiany tych uregulowań wykorzysty-
wany jest przez wąskie grono mieszkańców 
m. in. poprzez występowanie przeciwko 
spółdzielni (tym samym przeciwko człon-
kom spółdzielni) do sądu. Przykładem takim 
jest wniesienie przez 11 członków wniosku 

o ustanowienie kuratora. U podstaw takiego 
działania na pewno nie leży dobro spółdziel-
ni, a własne interesy niektórych członków. 
Autorzy ulotek, nawołując do głosowania 
przeciw projektowi statutu, nie wskazali żad-
nych konkretnych zapisów, które – jak głoszą 
– byłyby szkodliwe dla członków. Nieliczna 
grupa przeciwników nowego statutu, która 
na Walnym Zgromadzeniu wypowiadała się 
negatywnie o projekcie i głosowały przeciw, 
nie zgłosiła żadnej poprawki do jego treści. 
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Analiza poziomu zadłużeń czynszowych 
w latach 2013 – 2016 według stanu na 30 
czerwca wykazuje, że w roku bieżącym jest 
ono najniższe. Jest to wynikiem konsekwent-
nej windykacji zadłużeń, zgodnie z uchwalo-
nym przez Radę Nadzorczą regulaminem. 
– Należy podkreślić, że wielkość zasobów 
spółdzielni, pomimo zadłużeń w opłatach, 

JAWNY REJESTR DŁUŻNIKÓW 

Zaległości w opłatach
Zadłużenie z tytułu opłat za użytkowanie lokali mieszkalnych i garaży, w tym koszty sądowe, na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosiło 
4 313 893,14zł, w tym w poszczególnych osiedlach: 

pozwala na wykonywanie usług i remon-
tów w planowanym zakresie. Niemniej wy-
sokość zadłużeń będzie miała wpływ m.in. 
przy kwalifikowaniu danej nieruchomości do 
programu pomocowego spółdzielni w reali-
zacji robót remontowych – informuje Jolan-
ta Kubańska, główna księgowa Robotniczej 
Spółdzielni Mieszkaniowej im. Komuny 

Paryskiej, dodając przy tym, że rejestr dłużni-
ków dla członków spółdzielni jest jawny. 
Korzystając z naszych łamów, Zarząd dzię-
kuje wszystkim mieszkańcom za termi-
nowe wnoszenie opłat, dzięki którym 
spółdzielnia wywiązuje się ze wszystkich 
zobowiązań, w szczególności wobec kon-
trahentów zewnętrznych. 

Redłowo-Śródmieście (NA 1)  743.057,76 

Obłuże Leśne i Nowe (NA 2)   1.447.428,36

Obłuże Górne (NA 3)   1.375.075,81

Pogórze  (NA 4)   748.334,21                                 
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ZAMÓW ON-LINE

Tel. 58/785 76 06

e-worek.pl e-worek.pl

e-worek.pl e-worek.pl

Worki big-bag
Kontenery na gruz

SZYBKO, TANIO i SOLIDNIE!

www.e-worek.pl

Gruz, ziemia, odpady 
poremontowe? 

Zamów worek lub kontener!
Wystarczy zadzwonić pod

nr tel. 58/785 76 06 
lub wypełnić formularz on-line 

na stronie www.e-worek.pl
Na czas dostarczymy 

zamówiony worek lub kontener, 
a następnie odbierzemy 
w dogodnym terminie.

Szybko i bez zbędnych 
formalności. Zapraszamy!

www.e-worek.pl90 zł brutto/worek
240 zł brutto/kontener

Ceny 
już od:

REKLAMA

NA PRACE REMONTOWE 

Mamy nowy program pomocy 
Walne Zgromadzenie uchwaliło przedstawiony przez Radę Nadzorczą i Zarząd RSM im. Komuny Paryskiej nowy program 
pomocy spółdzielni w realizacji robót remontowych. 

Program obejmuje następujące prace:
1) docieplenia ścian budynków, stropoda-
chów; izolacji termicznej ścian piwnic, 
2) wymiany instalacji ciepłej wody i cyrku-
lacji, instalacji wody zimnej z pionami insta-
lacji kanalizacyjnej, wymiany zaworów regu-
lacyjnych (podpionowych) na ciepłej wodzie, 
wymiany wodomierzy na radiowe, montaż 
automatyki, 
3) wymiany instalacji elektrycznych (linie 
WLZ, tablice),
4) wymiany instalacji gazowej,
z zastrzeżeniem, że wnioski o zakwalifiko-
wanie nieruchomości do programu na roboty 
dociepleniowe mają pierwszeństwo w za-
kwalifikowaniu do programu i uzyskaniu do-
finansowania przed robotami wymienionymi 

w punkach 2, 3, 4.
Do programu będą mogły przystąpić nieru-
chomości, które spełnią warunki:
1) zgromadzą na funduszu remontowym 
minimum 50% wartości planowanych robót  
i wysokość zgromadzonych środków finanso-
wych na funduszu remontowym zabezpiecza 
zwrot dofinansowania w okresie nie dłuż-
szym niż 48 miesięcy od daty rozpoczęcia 
robót, 
2) o zakwalifikowanie nieruchomości do 
programu wystąpi z wnioskiem Samorząd 
Nieruchomości, a wniosek uzyska akceptację 
55% osób, którym przysługuje prawo do lo-
kalu w danej nieruchomości, z tym zastrzeże-
niem, że w przypadku kilku współuprawnio-
nych do danego lokalu przysługuje im prawo 

oddania tylko jednego głosu za wszystkich 
współuprawnionych do lokalu,
3) roboty realizowane będą na podstawie 
ogłoszonego przetargu nieograniczonego.
W bieżącym roku skończył się „Program Do-
ciepleń”, obowiązujący w latach 2012-2016. 
Dzięki temu programowi udało się docieplić 
75 budynków mieszkalnych. 
Dobra kondycja finansowa spółdzielni po-
zwala na wprowadzenie nowego programu 
pomocy, który pozwoli członkom spółdzielni 
na dokończenie procesu dociepleń, jak rów-
nież wymianę przestarzałych instalacji. 
Jeszcze w tym miesiącu (wrzesień) Rada 
Nadzorcza przyjmie regulamin realizacji no-
wego programu.
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Informacja w sprawie odbytego 
Walnego Zgromadzenia 

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Komuny Paryskiej w Gdyni informuje, że w bieżącym roku Walne 
Zgromadzenie Spółdzielni obradowało w VI częściach, w dniach: 3, 6, 7, 8, 9 oraz 10 czerwca 2016 r. 

Wyniki głosowania na poszczególne 
uchwały:

1. Nr 1/2016 w sprawie zatwierdzenia spra-
wozdania Zarządu z działalności Spółdziel-
ni za rok 2015: 
218 głosów „za”; 23 głosy „przeciw”;  
17 głosów „wstrzymujących się”.

2. Nr 2/2016 w sprawie zatwierdzenia spra-
wozdania finansowego za rok 2015:
222 głosy „za”; 19 głosów „przeciw”;  
12 głosów „wstrzymujących się”.

3. Nr 3/2016 w sprawie podziału nadwyżki 
bilansowej za 2015 rok: 
233 głosy „za”; 4 głosy „przeciw”;  
14 głosów „wstrzymujących się”.

4. Nr 4/2016 w sprawie zatwierdzenia spra-
wozdania Rady Nadzorczej za rok 2015:
204 głosy „za”; 27 głosów „przeciw”;  
20 głosów „wstrzymujących się”.

5. Nr 5/2016 w sprawie udziele-
nia absolutorium Prezesowi Zarządu  
p. Wiesławowi Wawer:
212 głosów „za”; 45 głosów „przeciw”;  
3 głosy „wstrzymujących się”.

6. Nr 6/2016 w sprawie udzielenia absolu-
torium Zastępcy Prezesa Zarządu ds. tech-
nicznych p. Dariuszowi Roman:
216 głosów „za”; 43 głosy „przeciw”;  
1 głos „wstrzymujący się”.

7. Nr 7/2016 w sprawie udzielenia abso-
lutorium Członkowi Zarządu p. Jolancie 
Kubańskiej:
222 głosy „za”; 38 głosów „przeciw”;  
1 głos „wstrzymujący się”.

8. Nr 8/2016 w sprawie uchylenia uchwa-
ły Rady Nadzorczej nr 116/2014-17 z dnia 

24.02.2016 r. w sprawie wykreślenia z grona 
członków Spółdzielni:
19 głosów „za”; 180 głosów „przeciw”;  
10 głosów „wstrzymujących się”.
Walne Zgromadzenie nie uchyliło uchwały 
Rady Nadzorczej.

9. Nr 9/2016 w sprawie uchwalenia nowego 
tekstu statutu Spółdzielni – Wersja I:
187 głosów „za”; 99 głosów „przeciw”;  
28 głosów „wstrzymujących się”. 
Uchwała nie została podjęta, gdyż nie uzy-
skała wymaganej większości 2/3 głosów.

10. Nr 10/2016 w sprawie uchwalenia no-
wego tekstu statutu Spółdzielni – Wersja II:
31 głosów „za”; 245 głosów „przeciw”;  
17 głosów „wstrzymujących się”.
Uchwała nie została podjęta.

11. Nr 11/2016 w sprawie wybo-
ru przedstawicieli Spółdzielni na Zjazd 

przedkongresowy ( Józef  Tojs): 
190 głosów „za”; 26 głosów „przeciw”;  
12 głosów „wstrzymujących się”.

12. Nr 11a/2016 w sprawie wyboru przed-
stawicieli Spółdzielni na Zjazd przedkon-
gresowy (Romuald Walkiewicz):
169 głosów „za”; 22 głosy „przeciw”;  
12 głosów „wstrzymujących się”.

13. Nr 12/2016 w sprawie zatwierdzenia 
programu pomocy Spółdzielni w realizacji 
robót remontowych w nieruchomościach 
mieszkaniowych RSM im. Komuny Pary-
skiej w Gdyni:
170 głosów „za”; 19 głosów „przeciw”;  
7 głosów „wstrzymujących się”.

W Walnym Zgromadzeniu uczestniczyło 
336 członków na ogólną liczbę 7915 
członków uprawnionych do głosowania. 
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REKLAMA

DOCIEPLENIA PRAWIE ZAKOŃCZONE

Realizujemy plan remontów
Realizacja robót w naszej spółdzielni przebiega zgodnie z zatwierdzonym „Planem remontów na 2016 rok”. 

Zasadniczymi robotami są prace docieple-
niowe na budynkach mieszkalnych, które 
mają być ukończone do końca październi-
ka. Dodajmy przy okazji, że ogólna wartość 
tegorocznych prac dociepleniowych wynosi 
dokładnie 3 015 318,94 zł. 
– Na ośmiu budynkach prace dociepleniowe 
zakończono bądź są jeszcze prowadzone. Ich 
wartość to 2 208 771,64 złotych. Natomiast 
zaawansowanie prac kształtuje się na pozio-
mie 73,25% – informuje Dariusz Roman, za-
stępca prezesa ds. technicznych.
Kolejną grupą prac, będących w znacznym 
zaawansowaniu, są roboty naprawcze instala-
cji elektrycznych, wynikające z pięcioletnich 
przeglądów instalacji elektrycznych. Wartość 
całkowita tych robót wynosi 741 886,38 zł. 
– Również zaawansowane są prace brukarskie 

wykonywane na terenach nieruchomości.  
W tej chwili realizacja wykonania zaplano-
wanych prac nie jest zagrożona. Zaawan-
sowanie tych prac wynosi 66,15%. Są też 

zadania, których jeszcze nie rozpoczęto, ale 
wynika to wyłącznie ze wstrzymania ich 
przez Samorządy Nieruchomości – informu-
je nas Dariusz Roman.
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ZAPROSZENIE  
NA II TURNIEJ SZACHOWY

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej  
im. Komuny Paryskiej  

serdecznie zaprasza na II turniej szachowy dla 
mieszkańców Spółdzielni, który odbędzie się

8 listopada 2016 roku (wtorek), godz. 17.00 
w siedzibie Zarządu Spółdzielni  

ul. Podgórska 14 (świetlica)

System rozgrywek zależny będzie od liczby uczestników. 
Zapewniamy sprzęt i obsługę sędziowską. 

Chętnych do wzięcia udziału w rozgrywkach prosimy  
o kierowanie zgłoszeń do Działu Organizacyjnego RSM,  

tel. (58) 669 21 30 lub w terminie rozpoczęcia.

Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
im. Komuny Paryskiej w Gdyni

ul. Podgórska 14
81-166 Gdynia

e-mail: rsm@rsmgdynia.pl
www.rsmgdynia.pl
Tel.  58 669-2-118
Fax: 58 669-2-121

Godziny przyjmowania interesantów:

Dział członkowsko-mieszkaniowy
pn  8:00 - 17:00
wt  7:00 - 15:00
śr  7:00 - 15:00
czw  7:00 - 15:00

Księgowość - czynsze, windykacja
pn  9:00 - 17:00
wt - pt  8:00 - 13:00 

Kasa czynna:
pn              8:30 - 16:00  (przerwa 12:00-12:30)
wt - czw    8:00 - 13:00  (przerwa 10:00-10:30)
pt                  8:00 - 12:30   (przerwa 10:00-10:30) 

TELEFONY SPÓŁDZIELNI:

Zarząd          tel. 58 669 2 118
Dział członkowsko - mieszkaniowy
                    tel. 58 669 2 112
                    tel. 58 669 2 133
Księgowość - czynsze
                   tel. 58 669 2 124
Księgowość - windykacja lokali 
mieszkalnych
                   tel. 58 669 2 123
Księgowość - windykacja lokali  
użytkowych i dzierżawców
                   tel. 58 669 2 129
Obsługa lokali użytkowych
                   tel. 58 669 2 111
Dział organizacyjny
                   tel. 58 669 2 130
Sprawy terenowo-prawne
                   tel. 58 669 2 101

NA - 1 Administracja os. Redłowo-Śródm.  
ul. Cylkowskiego 12 - tel. 58 622 39 18
NA - 2 Administracja os. Obłuże Leśne  
i Nowe, ul. Boisko 4 - tel. 58 625 01 44
NA - 3 Administracja os. Obłuże Górne  
ul. Płk. Dąbka 247 - tel. 58 625 19 26
NA - 4 Administracja os. Pogórze  
ul. Sikorskiego 2A - tel. 58 625 52 09
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