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Podsumowano pierwsze półrocze
Za nami podsumowanie dwóch kwartałów 2018 roku. Na końcowe rozliczenie roku jeszcze zdecydowanie za wcześnie, ale
my możemy przyjrzeć się realizacji planu gospodarczego w pierwszym półroczu w Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej
im. Komuny Paryskiej w Gdyni. O wynikach rozmawiamy z Jolantą Kubańską, Członkiem Zarządu i Główną Księgową RSM.
– Członków spółdzielni na pewno zainteresuje kwestia finansów. Jak wyglądały one
w pierwszym półroczu?
– Analizując wyniki pierwszych sześciu
miesięcy, śmiem twierdzić, że był to bardzo
pomyślny czas. Jednocześnie chcę zaznaczyć, że 2018 rok jest szczególnie ważny
dla zarządu naszej spółdzielni. W związku
z wprowadzeniem przepisów znowelizowanej Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, zarząd był zmuszony do regulacji
stawki funduszu eksploatacyjnego, dotyczącego utrzymania nieruchomości mieszkalnych. Podwyżka była minimalna i tylko
taka, aby pokryła koszty na utrzymanie
nieruchomości w odpowiednim stanie. Sytuacja ekonomiczna i finansowa spółdzielni jest dobra i nie ma absolutnie żadnego
zagrożenia dla dalszej kontynuacji jej działalności. Koszty zostały wykonane w 44,4
procentach co daje kwotę oszczędności
470,0 tys. zł. Środki te stanowią zabezpieczenie wykonania planu gospodarczego na
pozostałe sześć miesięcy. Rozmawialiśmy
z kierownikami administracji, czyli osobami
bezpośrednio odpowiadającymi za realizację planu, aby sytuację tą podtrzymać, aby
równie dobry okazał się koniec roku.
– Jaki wpływ na regulację stawek eksploatacyjnych miała nowelizacja ustawy?
– Zapisy w ustawie spowodowały, że osoby posiadające spółdzielcze własnościowe
prawa do lokali stały się automatycznie
członkami spółdzielni, a co za tym idzie,
mogą korzystać z pożytków, dlatego zostały
im obniżone stawki eksploatacyjne. Z tego
tytułu zmniejszył się przychód spółdzielni,

a pamiętać musimy jeszcze o wzroście inflacji. To wszystko spowodowało, że zmuszeni
byliśmy w 2018 roku podjąć decyzję o regulacji stawek eksploatacyjnych.
Na koszty eksploatacji składają się również koszty utrzymania zarządu i czterech
administracji. Regulacje stawek w żaden
sposób nie wpłynęły na ich wzrost. Zarówno koszty utrzymania administracji,
jak i zarządu od kilku lat utrzymują się na
podobnym poziomie.
Korzystając z okazji, w imieniu całego zarządu serdecznie dziękuję za to, że mieszkańcy z wyrozumieniem przyjęli te regulacje i zdawali sobie sprawę, że nie jest to
nasze „widzimisię”, ale wymusiła to na nas
zmiana regulacji prawnych.
– Na przychód spółdzielni składają się
również zyski z działalności gospodarczej.
Słyszy się, że spółdzielnie mają problem
z wynajęciem wolnych lokali. A jak to wygląda na terenie Waszej spółdzielni?
– Na terenie całej spółdzielni posiadamy
ponad 100 punktów handlowo-usługowych. W tej chwili prawie wszystkie lokale są wynajęte. Dzięki temu w pierwszej

połowie 2018 roku wypracowaliśmy wyższy,
niż początkowo zakładaliśmy, zysk.
– Wiem, że to temat drażliwy, ale może
kilka słów powiedziałaby Pani na temat
windykacji należności z tytułu czynszów.
– Dla nas nie jest to temat drażliwy. Wręcz
przeciwnie. Myślę, że mamy się czym pochwalić. Zadłużenia mieszkańców wobec
naszej spółdzielni systematycznie spadają.
Można więc powiedzieć, że wypracowana
przez nas procedura windykacyjna zdaje
egzamin. W niektórych przypadkach bardzo sprawnie działa również Kancelaria
Prawna, która równie skutecznie zajmuje
się windykacją zaległych należności. Dzięki
temu znacznie mniej mamy tzw. dłużników
długoterminowych, których sprawy trafiały
nawet na wokandę sądową. Będziemy jednak robić wszystko, aby zadłużenie jeszcze
bardziej zmniejszyło się, bo dzięki temu nie
będziemy „kasą zapomogowo-pożyczkową”,
a spółdzielcze pieniądze będziemy mogli
zainwestować.
– Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: Krzysztof Lubański
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WSZYSTKIE PRACE BĘDĄ WYKONANE

KURATOR DLA SPÓŁDZIELNI

W pierwszym półroczu zrealizowano prace remontowe za kwotę 2 325 317 zł, co stanowi 44%
planowanych wydatków. Realizacja robót ogólnobudowlanych
została wykonana w 40%. Były
to głównie roboty dociepleniowe, remonty chodników i miejsc
postojowych, remonty balkonów,
remonty klatek schodowych. Roboty sanitarne wykonano w 82%
– dotyczyły one głównie wymiany pionów zimnej i ciepłej wody
oraz cyrkulacji, montażu wodomierzy z odczytem radiowym.
Roboty elektryczne wykonano
w 65% – dotyczyły one głównie
remontów rozdzielni głównych,
tablic piętrowych, wewnętrznych
linii zasilających, montażu lamp

Jak informowaliśmy wcześniej,
pewna grupa członków spółdzielni w sierpniu 2016 roku wniosła
sprawę o ustanowienie kuratora
dla spółdzielni. Postanowieniem
z dnia 6 marca 2017 roku Sąd
Pierwszej Instancji oddalił wniosek o ustanowienie kuratora, gdyż
nie znalazł w działaniu spółdzielni
jakichkolwiek ku temu przesłanek.
Uzasadnienie sądu nie przekonało
niezadowolonych członków, którzy wnieśli apelację do sądu wyższej instancji.
Postanowieniem z dnia 28 czerwca 2018 roku Sąd Okręgowy
w Gdańsku XII Wydział Gospodarczy Odwoławczy podtrzymał
postanowienie Sądu I Instancji
i oddalił apelację. Tym samym

Realizacja planu remontów
z czujnikiem ruchu na klatkach
schodowych, wymiany oświetlenia.
– W drugim półroczu realizowanych jest już większość zaplanowanych robót, zwłaszcza robót
dociepleniowych, które chcemy
zakończyć do 30 października –
informuje Dariusz Roman, zastępca prezesa RSM im. Komuny Paryskiej. – Według mojej oceny na
chwilę obecną plan remontów zostanie zrealizowany bez zakłóceń.

Wniosek oddalony
zakończył się kilkuletni, zupełnie
niepotrzebny proces.
Zarząd RSM im. Komuny Paryskiej zapewnia, że dokłada
wszelkich starań, by w spółdzielni
uchwały organów podejmowane były zgodnie z prawem i były
realizowane. Decyzje organów
(Walnego Zgromadzenia, Rady
Nadzorczej, Samorządów Nieruchomości), jak również mieszkańców nieruchomości, zapadają
wymaganą większością głosów.
Zrozumiałym jest, że nie wszyscy
członkowie spółdzielni są jednomyślni. Jednak różnica zdań nie
może być powodem szukania potwierdzenia swoich racji na drodze
sądowej, wbrew woli większości
członków spółdzielni.

Rozpoczyna się sezon grzewczy 2018/2019
Zbliża się sezon grzewczy i nastąpi uruchomienie centralnego ogrzewania. Ogrzewanie pomieszczeń stanowi największy udział
w opłatach za użytkowanie mieszkania, stąd
też powinna towarzyszyć nam świadomość
racjonalnego użytkowania energii cieplnej.
W początkowej fazie rozruchu ogrzewania
należy zwrócić szczególną uwagę na maksymalne otwarcie zaworów termostatycznych
przygrzejnikowych, celem samoczynnego
odpowietrzenia się instalacji c.o. W mieszkaniach najwyższych kondygnacji na pionach
c.o. znajdują się samoczynne odpowietrzniki, które winny być otwarte tylko w czasie

obecności mieszkańców – do momentu, gdy
wylatuje przez nie powietrze.
Po zakończeniu odpowietrzenia zawór odpowietrzający należy zamknąć. Pozostawienie
otwartego zaworu, bez obecności mieszkańców,
może być powodem zalania mieszkania.
Zauważone nieprawidłowości w pracy instalacji c.o. należy zgłaszać do majstra odpowiedniej
administracji osiedla. Należy pamiętać, że umiejętne korzystanie z zaworów termostatycznych
oraz prawidłowe wietrzenie pomieszczeń (przy
zakręconych zaworach) ma przełożenie na wysokość ponoszonych kosztów za ogrzewanie.
Należy również zwracać uwagę, by grzejniki nie

były zasłaniane oraz by nie pracowały, gdy nie
ma takiej potrzeby.
Na węzłach cieplnych znajduje się automatyka pogodowa regulująca temperaturę czynnika
grzewczego w zależności od temperatury zewnętrznej. Stąd też może się zdarzyć, że w okresie przejściowym (wczesna jesień lub wiosną)
grzejniki mogą być chłodne, gdyż wtedy temperatura czynnika grzejnego jest obniżona.
W nowym sezonie grzewczym nastąpiła podwyżka opłat – u odbiorców zasilanych z sieci
cieplnej – nie przekroczy ona 2%, zgodnie
z taryfą opłat zatwierdzoną przez Urząd
Regulacji Energetyki.

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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SZANUJMY SWOJE WSPÓLNE MIENIE

Coraz więcej dewastacji!!!
Nasz Informator jest przede wszystkim do podawania najważniejszych wiadomości spółdzielczych.
Ale jest również miejscem, w którym możemy zająć się ważnymi dla naszych mieszkańców problemami.
Niedawno odezwali się mieszkańcy, który zaniepokojeni są ogromem dewastacji terenów
zielonych, ale i samych budynków.
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Chyba nikogo nie trzeba przekonywać, że
w miejscu gdzie mieszkamy robi się coraz
przyjemniej. Nowe kolorowe elewacje są na

Drzewa te były posadzone przez mieszkańców, gdy się wprowadzali.
Teraz jak się na to patrzy, to serce pęka – skarży się jeden z mieszkańców.

naszych budynkach, porządkujemy i upiększamy otaczające nas tereny, wzbogacamy
place zabaw dla dzieci oraz remontujemy stare i budujemy chodniki. Wszystko to odbywa
się dużym nakładem finansowym mieszkańców. Dlatego niezrozumiałe jest działanie
osób, które tego nie szanują. Niszczone są
elewacje, klatki schodowe i tereny zielone.
– Praktycznie nie ma miesiąca, by nie było zgłoszenia na Policję o dewastacjach – mówi nam Dariusz Roman, zastępca prezes Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Komuny Paryskiej.
W ubiegłym miesiącu oburzenie mieszkańców wywołało ścięcie kilkudziesięcioletnich
drzew przy jednym z budynków.
Za pośrednictwem naszego Informatora apelujemy więc o dbanie o wspólne dobro i piętnujmy zachowanie tych, którzy je niszczą.

Informator spółdzielczy
KOLEJNI WYRÓŻNIENI W KONKURSIE PLASTYCZNYM

„Mój dom, moje osiedle”
W tym numerze Informatora publikujemy kolejne prace naszych najmłodszych mieszkańców w przedziale
wiekowym od 6 do 10 lat.
ANIELA CISZEWSKA

OKTAWIUSZ SOKÓŁ
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KRZYSZTOF CHACHULSKI – SPÓŁDZIELCA, SAMORZĄDOWIEC I SPOŁECZNIK

Wszyscy skorzystają na współpracy
samorządu ze spółdzielniami
Z Krzysztofem Chachulskim, przewodniczącym Rady Dzielnicy Pogórze i byłym
członkiem Rady Nadzorczej Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Komuny
Paryskiej w Gdyni, rozmawia Grzegorz Rudnicki.
– Jest Pan znany w środowisku spółdzielców czy
też samorządowców i społeczników gdyńskich...
– Członkiem naszej spółdzielni jestem od
wielu lat, a przez ostatnie 6 lat pracowałem
w Radzie Nadzorczej. Chciałem i w dalszym
ciągu chcę zrobić coś pożytecznego dla naszej Małej Ojczyzny, dlatego działam jeszcze
w Radzie Dzielnicy Pogórze.
– Umówmy się, obie te funkcje są raczej zajęciami społecznymi. Co zatem kieruje Panem, aby
udzielać się w taki sposób?
– Można powiedzieć, że społecznikiem jestem
od dawna, od kiedy mieszkałem jeszcze przed
30 laty na terenie gdańskiej Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przymorze”. Gdynia to
przede wszystkim mieszkańcy spółdzielni mieszkaniowych. Zawsze dążyłem do dobrej współpracy organów samorządowych ze spółdzielniami
mieszkaniowymi, bo przynosi ona korzyści dla
wszystkich gdynian. Kiedy rada dzielnicy realizuje
jakieś zadania, to wiemy, że będą z tego korzystać
także członkowie spółdzielni mieszkaniowych.
Udało się chociażby wybudować, w ramach budżetu obywatelskiego, siłownię pod chmurką –
służącą wszystkim mieszkańcom, ale również dwa
place zabaw dla dzieci, a projektowany jest jeszcze
jeden. Również realizujemy zadania inwestycyjno-remontowe infrastruktury komunalno-drogowej w zasobach spółdzielni mieszkaniowej.
– A jakie przedsięwzięcia Rada Dzielnicy Pogórze realizowała wspólnie z RSM im. Komuny
Paryskiej?
–Wspólnie powołaliśmy do życia Klub Seniora
„Północ”, który swój „dom” ma właśnie w siedzibie Zarządu RSM, a jego działalność dofinansowana jest ze środków rady dzielnicy. Możemy
zrobić jeszcze więcej, ale spółdzielcy powinni się
jednoczyć. Dzięki temu możemy mieć większe
szanse przegłosowania naszych projektów w budżecie obywatelskim.
– Czyli można powiedzieć, że chce Pan uchodzić za spółdzielczego samorządowca, który
będzie łączył oba te „światy”?
– Jestem wierny idei współpracy samorządowców
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ze spółdzielcami, bo uważam, że dobrze służy ona
mieszkańcom. Głęboki sens zawiera to określenie
„samorządowiec-spółdzielca”. Spółdzielczość od
początku stwarzała ludziom możliwości wspólnego działania dla wspólnego dobra. Niepozbawieni wyobraźni samorządowcy doceniają nie
tylko gospodarcze znaczenie spółdzielczości, ale
również jej rolę w społecznej i kulturalnej aktywizacji środowisk lokalnych. Mówię to z pełnym
przekonaniem jako wieloletni samorządowiec
i spółdzielca. Z własnego doświadczenia wiem,
jak ważna, wręcz niezbędna jest współpraca samorządów ze spółdzielniami mieszkaniowymi.
Spółdzielcom bardzo zależy na rozwijaniu współpracy z samorządami, bo zdają sobie sprawę, że od
tego w dużym stopniu zależy rozwój społeczności
lokalnych. Dotyczy to nie tylko
gospodarki, ale także życia społecznego i kulturalnego. Spółdzielczość stwarza możliwości
ludziom, którzy chcą być razem, którzy nie odgradzają się
murami od innych, tak jak to
widzimy w deweloperskich
osiedlach. Przykładem tego
niech będzie wspomniany już
klub seniora, który codziennie
tętni życiem. Odbywają się tam
ciekawe dyskusje na interesujące aktualne tematy z udziałem zapraszanych ekspertów
i specjalistów różnych branż.
To nie wszystko, bo odbywają się – ku uciesze seniorów
– sympatyczne potańcówki
przy dźwiękach uwielbianych
przez nich przed laty utworów
muzycznych. Organizowane
są wycieczki, klub doczekał
się swojego zespołu wokalno-teatralnego, który swoje występy prezentuje już nie tylko
w naszym klubie, a na wielu
miejskich imprezach. To nie

wszystko, ponieważ, od lat organizujemy wspólnie z gminą Kosakowo i Galerią „Szperk” – festyn
rodzinny „Z Pogórza lato rusza”, w którym spółdzielcy aktywnie uczestniczą z całymi rodzinami.
Jestem przekonany, że również w przyszłości ta
współpraca będzie owocna, dlatego tak ważne jest,
aby w samorządach lokalnych było coraz więcej
spółdzielców i ludzi nastawionych życzliwie do
spółdzielczości.
– Dziękuję za rozmowę.
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CHĘTNYCH NIE BRAKOWAŁO

Wznawiamy kurs komputerowy
W pierwszym kwartale bieżącego roku współorganizowaliśmy darmowe
szkolenia komputerowe dla osób powyżej 50. roku życia w ramach Programów
Regionalnych Funduszy Europejskich. Spotkało się to z dużym zainteresowaniem
naszych mieszkańców.
Odpowiadając na prośby naszych mieszkańców, informujemy, że ponownie organizowane są darmowe szkolenia komputerowe dla
osób powyżej 50. roku życia.
Warunki uczestnictwa:
• Osoby, które ukończyły 50 lat.
• Mieszkają, uczą się lub pracują na terenie
województwa pomorskiego.
• Nie posiadają umiejętności obsługi komputera.
• Mają wykształcenie maksymalnie
ponadgimnazjalne.
Zgłoszenia przyjmuje sekretariat
Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej im.
Komuny Paryskiej przy ul. Podgórskiej 14,
tel. 58 669-21-18.

NOWY STATUT

Sąd zarejestrował
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VIII
Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, postanowieniem z dnia 6 lipca 2018 r. dokonał
rejestracji uchwalonego w dniu 24
maja 2018 roku przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni nowego tekstu Statutu Spółdzielni.
Przypominamy, że wprowadzone
zmiany do statutu były podyktowane obowiązkiem jego aktualizacji,
wynikającego z ustawy o zmianie
Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i innych ustaw. Także spółdzielnia, dzięki członkom uczestniczącym w Walnym Zgromadzeniu,
podejmującym stosowną uchwałę,
dopełniła obowiązku ustawowego
terminu rejestracji statutu.
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