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Rok podsumowujemy wspólnie z Prezesem
Już tylko dni dzielą nas od końca 2017 roku. W ostatnim, tegorocznym numerze naszego „Informatora”
miniony rok podsumujemy wspólnie z Wiesławem Wawerem, prezesem Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej
im. Komuny Paryskiej w Gdyni.
gdyż przedsiębiorcy nie mają jeszcze
pełnego portfela zamówień i łatwiej jest
pozyskać oferentów przy korzystniejszej
cenie. Natomiast na roboty remontowe
ogłaszane w drugiej połowie roku, gdy
w planie remontów pojawiło się dodatkowe zadanie, mieliśmy już problem ze
znalezieniem wykonawcy. Firmy mają
już zlecenia i zdarza się, że nawet nie
przystępują do przetargu. Zauważyliśmy
również, że w górę poszybowały ceny
oferowane przez podmioty startujące
w przetargach. Moim zdaniem jest to
efekt m.in. podwyżki płacy minimalnej,
– Słyszy się, że wiele pomorskich spół- ale również wzrostu cen niektórych madzielni miało problem z wyłonieniem teriałów budowlanych.
wykonawców niektórych prac remontowych. Czy taki kłopot pojawił się także – Ważnym wydarzeniem w życiu naszej spółdzielni było na pewno Walne
w naszej spółdzielni?
– Rada Nadzorcza zatwierdza fundusz Zgromadzenie.
na remonty w miesiącu listopadzie, dzię- – Zgadza się. W tym roku miało ono
ki czemu mój zastępca Dariusz Roman szczególny charakter, ponieważ członkowraz z pionem technicznym, mają czas wie spółdzielni wybierali nową Radę Nadna przygotowanie dokumentacji przetar- zorczą na kadencję 2017-2020, która od
gowej i już w miesiącu lutym możemy samego początku pracuje na wysokich obogłaszać przetargi na poszczególne za- rotach. Członkowie Rady są kompetentni
dania. Jest to bardzo korzystna sytuacja, i otwarci na sprawy członków Spółdzielni.
– W ciągu minionych miesięcy wydarzyło się na pewno kilka wydarzeń,
o których warto przypomnieć Czytelnikom naszego „Informatora”.
– Kończący się rok był okresem bardzo
wzmożonej i intensywnej pracy. Realizacja planów gospodarczych, jak i planów
remontów, musiała przebiegać z dużą
dyscypliną. Dokładne podsumowanie
roku nastąpi w I kwartale przyszłego
roku, ale już możemy powiedzieć, że plan
remontów zostanie zrealizowany prawie
w 100 procentach.
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Ponadto Walne Zgromadzenie uchwaliło
zmiany do statutu spółdzielni, natomiast
jeszcze czekamy na rejestrację statutu w sądzie. Trwa to długo, gdyż niektórzy członkowie Spółdzielni wnieśli uwagi do sądu
rejestrowego.
– Dżentelmeni nie mówią o pieniądzach,
ale my może zrobimy wyjątek i poinformujemy naszych Czytelników ile
pieniędzy wydaje się rocznie na prace
remontowe.
– Fundusz remontowy to ok. 10 milionów złotych. W naszej spółdzielni stawka
odpisu na fundusz remontowy jest różna
i zależy od prac realizowanych w poszczególnych nieruchomościach. Trzeba powiedzieć również, że stawki te ustalają Samorządy Nieruchomości – oczywiście za
zgodą większości mieszkańców, a kształtują się one od złotówki do nawet 3 złotych.
Korzystając z okazji, chciałbym jeszcze
raz przypomnieć, że Walne Zgromadzenie
uchwaliło program pomocy Spółdzielni
w realizacji prac remontowych. Program
sprawdził się już przy realizacji prac związanych z robotami termomodernizacyjnymi. Teraz będzie on wykorzystywany przy
wymianie instalacji wodociągowej w naszych budynkach.

– Jakie warunki należy spełnić, aby skorzystać z pomocowego programu?
– Aby z niego skorzystać, nieruchomość musi
zgromadzić co najmniej połowę pieniędzy
potrzebnych do wykonania prac. Pozostałe
środki pochodzą z programu pomocowego,
które później spłacane są z funduszu remontowego tej nieruchomości. Dzięki temu jest
pełna transparentność i dokładne rozliczenie
każdej złotówki. Nasi spółdzielcy poznali już
ten system i dlatego bardzo chętnie z niego skorzystali, szczególnie przy robotach
dociepleniowych.
– Nie możemy też zapomnieć o nowelizacji
Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,
która weszła w życie na początku września.
- Rzeczywiście, niektóre zapisy ustawy są
dla nas zaskoczeniem, gdyż znaliśmy projekt
ustawy rządowej przesłanej do Sejmu RP.
Ostatecznie Sejm uchwalił ustawę zupełnie
inną niż zakładał projekt rządowy, ponieważ
uwzględnił wniesione poprawki przez Senat. O skutkach finansowych ustawy szeroko
informujemy naszych członków. Spółdzielnie obowiązane są dokonać zmian w statucie
stosownie do wymagań ustawy i zgłosić je do
Krajowego Rejestru Sądowego w terminie 12
miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej
ustawy tj. do dnia 09.09.2018 r.

W związku z tym, będziemy musieli zmienić
brzmienie niektórych punktów naszego statutu i przedstawić je na najbliższym Walnym
Zgromadzeniu.
– Wspomniał Pan, że członkowie spółdzielni ponoszą coraz większe koszty, często
niezależne od spółdzielni, za użytkowane
lokale. Czy jest pomysł, by ulżyć członkom
w podwyżkach opłat?
Już teraz możemy powiedzieć, że to czynimy,
gdyż wypracowana nadwyżka bilansowa, która dzielona jest przez Walne Zgromadzenie,
zmniejsza ponoszone koszty przez członków
spółdzielni.
Głównie zarabiamy na wynajmie lokali użytkowych, dzierżawach gruntów pod działalność
gospodarczą oraz działalności finansowej spółdzielni. Ta ostatnia działalność staje się jednak
coraz mniej opłacalna. Aby jeszcze zwiększyć
korzyści z pożytków i tym samym zniwelować skutki finansowe nowej ustawy, powinniśmy zagospodarowywać wolne tereny, które
są w posiadaniu spółdzielni. Mamy działki,
które przeznaczone mogą być na realizację
inwestycji mieszkaniowych albo handlowych.
Już teraz mogę powiedzieć, że czekamy na
pozwolenie na budowę pawilonu handlowego
o powierzchni ok. 200 m², a w przyszłym roku
chcemy przygotować kolejne inwestycje.

Jubileusz
spółdzielni

Orange Polska we współpracy ze Spółdzielnią
RSM w Gdyni Im. Komuny Paryskiej zaprasza
na warsztaty dla seniorów i nie tylko z „ABC
Internetu i Komputera” w Domu Seniora przy
ul. Podgórnej 14. Uczestnicy warsztatów w teorii oraz praktyce będą mieli okazję zapoznać
się z nowoczesną technologią światłowodową,
oraz wymienić swoje refleksje na temat szans
i zagrożeń jakie niesie ze sobą korzystanie z internetu. W trakcie warsztatów poruszane będą
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zagadnienia obsługi stron WWW, poczty email,
Skype, YouTube i wiele innych. Jeśli chcesz możesz zabrać ze sobą swój laptop, tablet lub smartfon – pomożemy Ci go obsłużyć. Orange Polska
wraz ze Spółdzielnią RSM zachęca Wszystkich
zainteresowanych do wzięcia udziału gwarantując owocnie i mile spędzony czas.
Terminy: Start godzina 12:00
17.01 2017, 21.02.2017, 21.03.2017

W roku 2018 spółdzielnia obchodzić
będzie 60-lecie istnienia. Zwracamy się
z prośbą do członków spółdzielni o udostępnienie starych fotografii naszych osiedli, budynków w celu wykorzystania ich
w jubileuszowym biuletynie.

Informator spółdzielczy

Centrum Stomatologiczne Dental Medics

Artyukuł sponsorowany

Wysoka jakość dla zadowolonego pacjenta

Gabinet Stomatologiczny znaleźć można bez większego problemu. Jednak odnalezienie dobrego, a do tego takiego, który funkcjonuje
również w nocy to już nieco karkołomne zadanie. Odpowiedzią na obydwa pytania jest bez wątpienia Centrum Stomatologiczne
Dental Medics, mieszczące się przy ulicy Cechowej 8 na Obłużu.

Warto podkreślić, iż jest to jedyne działające
obecnie w Gdyni pogotowie dentystyczne. Do
Dental Medics przyjść można z każdą niepokojącą pacjenta sytuacją, która zdarzy się w ciągu
dnia albo nocy, czy dzień świąteczny. Wystarczy
wcześniej zadzwonić i umówić się na wizytę.
Mimo że Centrum Stomatologiczne przy ulicy
Cechowej 8 działa dopiero od 5 miesięcy, to pacjenci tłumnie korzystają z fachowej opieki dentystycznej lekarzy Dental Medics.
Placówka działa praktycznie przez całą dobę
przez siedem dni w tygodniu. Pogotowie dentystyczne działa od godz. 22.00 do 8.00, natomiast normalnie gabinety lekarskie otwarte są
od godz. 9.00 do 21.00 (w soboty od godz. 9.00
do godz. 15.00).
Dental Medics to nie tylko profesjonalna dobrze
wykwalifikowana kadra medyczna, ale również
ośrodek, który posiada nowoczesny sprzęt dentystyczny. Można tutaj wykonać panoramiczne

zdjęcie RTG i cefalometrię do leczenia ortodontycznego; dodatkowo placówka wyposażona jest
w rentgeny punktowe przy każdym fotelu, dzięki
czemu pacjent może cały zabieg komfortowo
spędzić w jednym miejscu. Centrum wyposażone jest także w laser, za pomocą którego można
bezkrwawo dokonać podcięcia wędzidełek, czy
usuwać zmiany na błonie śluzowej.
Centrum Stomatologiczne przy Cechowej 8
nie zamyka się jednak tylko na leczenie pacjentów. Bardzo chętnie współpracuje i pomaga
sąsiadom. Pod koniec listopada lekarze Dental
Medics dokonali darmowego przeglądu uzębienia maluchów z pobliskiego przedszkola.
Jak się dowiedzieliśmy nie jest to ostatnia akcja, która dedykowana będzie najmłodszym
mieszkańcom osiedla.
Wielu z nas jak ognia unika wizyty u dentysty. Mając „pod ręką” tak profesjonalną obsługę medyczną, najnowocześniejszy sprzęt

warto zmienić swoje przyzwyczajenia, bo przy
pomocy Dental Medics będziemy mogli na co
dzień obdarowywać swoich bliskim perłowym
i szerokim uśmiechem.
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Kolejne wyróżnienie dla spółdzielni
Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Komuny Paryskiej w Gdyni uzyskała tytuł „Symbol Spółdzielczości
Mieszkaniowej 2017”.
Kapituła Prasowej Promocji Biznesu doceniła
przede wszystkim podnoszenie komfortu zamieszkiwania przez perfekcyjną eksploatację
istniejących zasobów, utrzymywanie opłat na
akceptowalnym społecznie poziomie, między
innymi dzięki roztropnym inwestycjom w termomodernizację i trafnym gospodarowaniu
majątkiem.
Kapituła zwróciła także uwagę na nieustanną
poprawę estetyki zasobów, a co za tym idzie znaczącej części przestrzeni miejskiej Gdyni oraz
kultury zamieszkiwania.
– Cieszymy się, że udaje nam się promować

naszą spółdzielnię na szczeblu krajowym. Podjęte i w dalszym ciągu kontynuowane działania
termomodernizacyjne, transparentne rozliczanie
nieruchomości, rozwój samorządności, aktywność i współpraca większości naszych członków
spółdzielni jest wysoko oceniana przez biznesowe gremia ogólnokrajowe. W imieniu całego zarządu dziękuję wszystkim naszym mieszkańcom
i Samorządom Nieruchomości za podejmowane
inicjatywy w gospodarowaniu wspólnym majątkiem i merytoryczną współpracę, dzięki którym
działalność spółdzielni jest wysoko oceniana –
mówi Wiesław Wawer, prezes spółdzielni.

Skutki ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
Jak informowaliśmy w poprzednim „Informatorze”, 9 września weszła w życie znowelizowana przez Sejm RP Ustawa
o spółdzielniach mieszkaniowych. Spółdzielnia niezwłocznie przystąpiła do wdrażania tej ustawy.
Wysłano zawiadomienia do osób niebędących
jej członkami, którym przysługuje spółdzielcze
własnościowe prawo do lokali, że z mocy ustawy
stają się członkami spółdzielni i od 9 września
zostaje im zmieniona (zmniejszona) opłata eksploatacyjna za zajmowany lokal. Sukcesywnie
przyjmowane są w poczet członków spółdzielni
osoby niebędące jej członkami, którym przysługuje prawo odrębnej własności do lokali, po złożeniu przez nich deklaracji członkowskiej.
Następnie przeanalizowano skutki finansowe
nowych przepisów dla spółdzielni, a co za tym
idzie koszty i przychody w poszczególnych nieruchomościach mieszkaniowych, jakie należy
zaplanować na rok 2018.
Skutki finansowe przedstawiają się następująco:
– zmniejszenie przychodów z tytułu obniżenia
stawki eksploatacyjnej dla osób niebędących
członkami spółdzielni, którzy stali się jej członkami z mocy ustawy, szacuje się na około 0,07 zł
na 1 m² powierzchni użytkowej mieszkania,
– podział czystej nadwyżki na większą liczbę
członków powoduje zmniejszenie wartości dofinansowania przypadającego na 1 m² mieszkania
członków o około 0,03 zł.
Ponadto niezależnie od powyżej opisanych,
nieprzewidywanych skutków, w kosztach opłat
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eksploatacyjnych jak co roku, należało dodatkowo uwzględnić Rozporządzenie Rady Ministrów z 12.09.2017 roku oraz założenia do ustawy budżetowej, m.in. wysokość minimalnego
wynagrodzenia, minimalnej wysokości stawki
godzinowej, średniej krajowej, inflacji. Składniki
te mają bezpośredni wpływ na kształtowanie się
funduszu wynagrodzeń pracowników spółdzielni, jak również na koszt usług zewnętrznych,
m.in. koszty ochrony, koszty przeglądów technicznych, koszty pielęgnacji zieleni, koszty usług
kominiarskich, koszty materiałów (założono
wzrost kosztów z tego tytułu o ok. 0,06zł na 1m²
lokalu).
Biorąc pod uwagę te uwarunkowania, zostały
sporządzone kalkulacje stawek eksploatacyjnych
w poszczególnych nieruchomościach mieszkaniowych, które zawarte są w Planie Gospodarczym na rok 2018. Indywidualne zawiadomienia
o zmianie wysokości opłaty eksploatacyjnej wraz
z uzasadnieniem, zostały wysłane do uprawnionych do lokali osób.
– Dokładamy wszelkich starań, by członkom
spółdzielni w zrozumiały sposób wyjaśnić,
uwarunkowania niezależne od spółdzielni, mające bezpośredni wpływ na działalność spółdzielni i wysokość kosztów. Kalkulacje opłaty

eksploatacyjnej, zgodnie z sugestią rady nadzorczej, zostały sporządzone w sposób umiarkowany, wyważony, by nadmiernie nie obciążać
członków spółdzielni. Jednocześnie na bieżąco
będą analizowane koszty eksploatacyjne każdej nieruchomości, a jak wiadomo, spółdzielnia obowiązana jest tę działalność rozliczyć przed jej członkami – mówi Jolanta
Kubańska, członek zarządu, główna księgowa
RSM im. Komuny Paryskiej.

Informator spółdzielczy
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Plany remontów na rok 2018
Rada nadzorcza uchwaliła fundusz remontowy nieruchomości mieszkaniowych na rok 2018. Planowane przychody na remonty
wynoszą 11 611 995,04 zł, a wydatki 8 708 697,77zł. Rada nadzorcza zaleciła, by planowane wydatki nie przekroczyły przychodów.
Jest to ważne, gdyż zgodnie z nowelizacją
ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,
obowiązującą od 9 września, zarząd spółdzielni zobowiązany jest prowadzić odrębnie dla
każdej nieruchomości ewidencje i rozliczenie
wpływów i wydatków funduszu remontowego. Nasza spółdzielnia prowadzi już ewidencję
wpływów i wydatków robót remontowych na
poszczególne nieruchomości od wielu lat, pomimo braku ustawowego obowiązku.
Do najważniejszych robót, które będą realizowane w przyszłym roku należą prace: ogólnobudowlane (5.034 478,86 zł), elektryczne (485
270,81 zł), sanitarne (434 635,18 zł).
Przypominamy, że za zgodą Walnego Zgromadzenia, obowiązuje program pomocy
spółdzielni w realizacji robót remontowych
w nieruchomościach mieszkaniowych, którego zakres obejmuje nie tylko roboty dociepleniowe, ale również wymianę instalacji.
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Rada nadzorcza zatwierdziła na rok 2018
kwotę 2.500 000 zł na realizację robót w ramach tego programu.
– Roboty dociepleniowe, zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia i regulaminem
uchwalonym przez radę nadzorczą, mają
pierwszeństwo w zakwalifikowaniu do programu, niemniej chciałbym zwrócić uwagę
na potrzebę wymiany kilkudziesięcioletniej
instalacji, w szczególności: wymianę instalacji
ciepłej wody wraz z zaworami podpionowymi. Coraz częściej Samorządy Nieruchomości
decydują się na montaż wodomierzy z odczytem radiowym. Jest to bardzo dobry kierunek,
usprawniający rozliczenia mediów. W szczególności należy podjąć działania mające na
celu wymianę zaworów termostatycznych
przy grzejnikach, które mają już 20 lat i więcej.
Są to zawory wyeksploatowane, w większości
nie działają prawidłowo, a to ma wpływ na

ekonomiczne gospodarowanie ciepłem. Prace
te przyczynią się do dalszej obniżki kosztów
energii i podniosą komfort użytkowania oraz
standard techniczny naszych zasobów – mówi
Dariusz Roman, zastępca prezesa ds. technicznych. Zachęcamy Samorządy Nieruchomości
oraz Mieszkańców do skorzystania z pomocy
spółdzielni w realizacji tych prac.

Informator spółdzielczy

Działalność społeczna, oświatowa i kulturalna
Rada nadzorcza uchwaliła „Regulamin prowadzenia i finansowania w RSM im. KP działalności społecznej,
oświatowej i kulturalnej”.
Przypominamy, że podstawą uchwalenia
regulaminu jest uchwała Walnego Zgromadzenia, która stanowi, że nasza spółdzielnia
będzie prowadziła działalność społeczną,
oświatową i kulturalną mającą na celu organizowanie czasu wolnego dla członków
spółdzielni i ich rodzin. Właściciele lokali
niebędący członkami spółdzielni i członkowie ich rodzin, mogą korzystać z tej działalności na podstawie umów zawieranych ze
spółdzielnią.
Działalność społeczna, oświatowa i kulturalna może obejmować różnorodne formy zajęć,
m.in. turnieje sportowe, gry planszowe, szachy, spotkania przy muzyce, okolicznościowe festyny przy współudziale rad dzielnic,
zajęcia z zakresu rękodzieła, zajęcia taneczne, kulinarne, ćwiczenia gimnastyczne m.in.
zdrowy kręgosłup, zumba, rozwój wiedzy
muzycznej (cykliczne potańcówki), prelekcje

i spotkania, wycieczki, inne niż wyżej wymienione formy zajęć, stosownie do oczekiwań
mieszkańców, mieszczące się w ramach działalności społecznej, kulturalnej i oświatowej.
Podstawowym źródłem przychodów funduszu mogą być środki pochodzące z:
1. podziału nadwyżki bilansowej na
podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia
RSM im. Komuny Paryskiej na pokrycie wydatków związanych z prowadzoną działalnością społeczną, kulturalną i oświatową,
2. dotacji z samorządów lokalnych,
instytucji oświatowych oraz promujących
kulturę fizyczną, sport i turystykę,
3. darowizn,
4. wpłat właścicieli niebędących
członkami spółdzielni, korzystających z działalności społecznej, kulturalnej i oświatowej
spółdzielni na podstawie umów zawartych ze
spółdzielnią.

Poza tymi środkami fundusz powiększa się
o wpływy uzyskiwane z wynajmu świetlicy
i innych pomieszczeń zlokalizowanych w siedzibie spółdzielni oraz z odpłatnych zajęć
prowadzonych przez Klub Seniora. Dodajmy,
że środki funduszu będą ewidencjonowane
na oddzielnym koncie.
– Zakładamy, że w pierwszej kolejności prowadzone będą zajęcia w świetlicy budynku
przy ul. Podgórskiej 14. Rozwój tej działalności również będzie zależał od zainteresowania i inicjatywy członków spółdzielni.
Liczymy również na współpracę z radami
dzielnic i placówkami szkolnymi. Wiemy, że
w roku 2018 będzie nadal działał Klub Seniora „Północ” w obecnej formie, w związku
z tym zamierzamy nawiązać współpracę z organizatorem tej działalności – mówi Wiesław
Wawer, prezes RSM im. Komuny Paryskiej.

Teraz Orange Światłowód w Gdyni
Zapraszamy do salonów Orange
 ul. 10 lutego 16, CH Kwiatkowski
 ul. Kcynska 27, CH Tesco
 ul. Kazimierza Górskiego 2, CH Riviera
lub na www.orange.pl
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od
,99
zł/mies.

Cena dotyczy internetu domowego w opcji do 100 Mb/s w umowie na 24 mies., od 13. mies. wyniesie 69,99 zł/mies., zawiera rabaty za zgodę marketingową i za
e-fakturę. Szczegóły w regulaminie „Światłowód 1/17” na orange.pl i pod nr 801 234 567 (koszt połączenia wg cennika), gdzie sprawdzisz również zasięg Światłowodu.
Kroniki Times Square © 2017 Home Box Office. Wszelkie prawa zastrzeżone; Piękna i Bestia © 2017 Disney Enterprises, Inc. „MAX MANUS” c: TRUST NORDISK © 2016-2017 Fox and its related entities. All rights reserved; Hurt Locker:
W pułapce wojny © 2008 Hurt Locker, LLC; Zaplątani:Serial © Disney; © 2017 AMC NETWORK ENTERTAINMENT LLC. ALL RIGHTS RESERVED. 2017 © Lifetime; VIKINGS © 2017 TM Productions Limited / T5 Vikings IV Productions Inc.
All Rights Reserved. An Ireland-Canada Co-Production; La Liga w ELEVEN SPORTS.
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