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  Z okazji zblizajacych sie  

     Swiat Wielkiej Nocy skladamy  
       wszystkim mieszkancom zyczenia 

zdrowia, szczescia,  
cieplej i radosnej atmosfery  

w gronie rodziny. 
 

       Rada Nadzorcza, Zarzad, pracownicy Spóldzielni  
oraz Redakcja „Naszych Spraw” 

 

 

  
29 marca miaùo miejsce kolejne posiedzenie  

Rady Nadzorczej naszej Spóùdzielni. W porzàdku obrad 
znalazùy siæ jedne z waýniejszych uchwaù  
dla funkcjonowania Spóùdzielni w bieýàcym roku. 

Czùonkowie Rady Nadzorczej wysùuchali biegùego 
rewidenta na temat wyników przeprowadzonego 
badania bilansu za 2020 rok. Jak zapewniù biegùy 
rewident, sprawozdanie finansowe Spóùdzielni, 
przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majàtkowej  
i finansowej Spóùdzielni na dzieñ 31 grudnia 2020 roku. 
Sytuacja finansowa Spóùdzielni jest stabilna, wysokoúã 
wskaêników ekonomicznych jest na bezpiecznym 
poziomie, a Spóùdzielnia posiada peùnà zdolnoúã 
pùatniczà. W ocenie biegùego nie ma ýadnych zagroýeñ 
dla moýliwoúci kontynuowania przez Spóùdzielniæ 
dziaùalnoúci w kolejnym roku, a rok 2020 ocenia on jako 
kolejny, ugruntowujàcy stabilizacjæ finansowà 
Spóùdzielni (treúã opinii biegùego na str. 2). 

W dalszej czæúci posiedzenia czùonkowie Rady 
Nadzorczej zatwierdzili bilans, sprawozdania  
z wykonania planów gospodarczo-finansowego  
i funduszu remontowego za 2020 rok. oraz plany: 
gospodarczo-finansowy i funduszu remontowego na rok 
bieýàcy. Zgodnie z zaùoýeniami na prace remontowe  
w tym roku zaplanowane zostaùy 2,5 miliona zùotych.  

Podjæta zostaùa teý uchwaùa w sprawie wysokoúci 
skùadników wymiaru opùat eksploatacyjnych, które nie 
zmieniajà siæ zarówno dla osób niebædàcych czùonkami 
Spóùdzielni, jak i dla jej czùonków, w stosunku  
do uchwalonych w grudniu, a które obowiàzujà  
od 1 kwietnia br.  

Przyjæto takýe sprawozdanie Rady Nadzorczej  
za 2020 rok. W dalszej czæúci posiedzenia omówiono 
bieýàcà dziaùalnoúã Spóùdzielni. A.C. 

 

Informujemy, ýe mieszkañcy otrzymali nowe wymiary opùat czynszowych, zawierajàce zmiany  
w zakresie stawki eksploatacji podstawowej wraz z odpisem na fundusz remontowy, konserwacji 

domofonów oraz zaliczki na opùatæ za korzystanie z miejskiej kanalizacji deszczowej. 
Nowy wymiar opùat obowiàzuje od 1 kwietnia 2021 roku. 

Stowarzyszenie „Pomóz Sasiadowi" serdecznie zaprasza na  

  
podczas którego bedzie mozna nabyc rozmaite ozdoby swiateczne i rekodzielo wykonane 

przez czlonków i sympatyków Stowarzyszenia - koszyki, jajka dekoracyjne, figurki, 
poduszki i wiele innych! Wszystkie artykuly mozna zakupic za symboliczne kwoty.  

Pozyskane srodki przeznaczone zostana na dzialalnosc Stowarzyszenia oraz na pomoc 
najbardziej potrzebujacym mieszkancom Rumi. Zapraszamy do siedziby Stowarzyszenia 

przy ul. Stoczniowców 7 (pawilon handlowy) w godzinach: wtorki: 14.00 – 17.00,  
srody: 13.00 – 17.00, czwartki i piatki: 12.00 – 17.00, soboty: 12.00 – 15.00. 



 

Podsumowanie wyników z badania sprawozdania finansowego  
za rok 2020 Spóldzielni Mieszkaniowej ,,Janowo" 

Biuro Biegùego Rewidenta Krzysztof Pawelski zostaùo 
wybrane na audytora Spóùdzielni uchwaùà Rady Nadzorczej 
nr 26/2019 z dnia 28 paêdziernika 2019 r. Badanie 
sprawozdania finansowego Spóùdzielni Mieszkaniowej 
"Janowo" przeprowadzono na podstawie umowy zawartej 
dnia 31 paêdziernika 2019 roku. W imieniu firmy 
audytorskiej badanie przeprowadziù kluczowy biegùy 
rewident Krzysztof Pawelski (nr 10942). 

Zarówno firma audytorska, jak i przeprowadzajàcy 
 w jej imieniu badanie biegùy rewident, speùniajà wymogi 
dotyczàce bezstronnoúci i niezaleýnoúci od badanej 
jednostki, w rozumieniu przepisów art. 69 ust.9 ustawy 
 z dnia 11 maja 2017 roku o biegùych rewidentach,  firmach 
audytorskich oraz nadzorze publicznym /tekst jednolity  
Dz. U. z  2020 r. poz. 1415/. 

Moim zadaniem byto wyraýenie opinii o rzetelnoúci, 
prawidùowoúci i jasnoúci sprawozdania finansowego,  
za którego sporzàdzenie odpowiedzialny byù Zarzàd 
Spóùdzielni Mieszkaniowej ,,Janowo" z siedzibà w Rumi. 

Stwierdzam, ýe zbadane sprawozdanie finansowe, 
obejmujàce dane liczbowe i objaúnienia sùowne, przedstawia 
rzetelny i jasny obraz sytuacji majàtkowej i finansowej 
Spóùdzielni na dzieñ 31 grudnia 2020 r., oraz jej wyniku 
finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 r.  
do 31 grudnia 2020 r., zgodnie z majàcymi zastosowanie 
przepisami ustawy o rachunkowoúci i przyjætymi zasadami 
(polityki) rachunkowoúci. Zostaùo ono sporzàdzone  
na podstawie prawidùowo, zgodnie z przepisami rozdziaùu 2 
ustawy o rachunkowoúci, prowadzonych ksiàg 
rachunkowych. Sprawozdanie finansowe jest zgodne  
co do formy i treúci  z obowiàzujàcymi Spóùdzielni 
przepisami prawa i statutem Spóùdzielni. 

Do ksiàg rachunkowych badanego roku wprowadzono 
dane bilansu zamkniæcia 2019 roku przy zachowaniu zasady 
ciàgùoúci bilansowej 

W trakcie badania dokonaùem oceny systemu 
rachunkowoúci, w wyniku czego stwierdziùem, ýe system 
rachunkowoúci stosowany przez Spóùdzielniæ jest zgodny  
z regulacjami ustawy o rachunkowoúci oraz generuje dane 
 o szczegóùowoúci umoýliwiajàcej ocenæ sytuacji jednostki  
dla  celów zarzàdzania jak równieý sporzàdzania 
sprawozdañ na potrzeby zewnætrzne. Ksiægi rachunkowe, 
stanowiàce usystematyzowany zbiór kont syntetycznych  
i pomocniczych (analitycznych), prowadzone  
sà bezpoúrednio w siedzibie jednostki, w systemie 
wspomaganym komputerowo. 

Odzwierciedlajà one przebieg udokumentowanych 
operacji gospodarczych w wymagany sposób (prawidùowy, 
kompletny, przejrzysty, systematyczny, wystarc zajàcy, 
chronologiczny, przy zachowaniu obowiàzujàcych zasad 
rachunkowoúci), co jednoczeúnie oznacza, ýe dowody 
ksiægowe przed ich zaewidencjonowaniem zostaùy wùaúciwie 
skontrolowane, zakwalifikowane, oznaczone  
i zadekretowane. 

Podstawæ ewidencji przeprowadzonych operacji 

gospodarczych w ksiægach rachunkowych stanowià dowody 
ksiægowe w rozumieniu przepisów o zasadach 
rachunkowoúci. Dowody te przed ich zatwierdzeniem 
poddawane sà wewnætrznej kontroli funkcjonalnej - zarówno 
pod wzglædem formalno rachunkowy m jak teý  
pod wzglædem merytorycznym przez osoby  
do tego upowaýnione. 

W badanym okresie sprawozdawczym dziaùania Zarzàdu 
zapewniùy osiàgniæcie nadwyýki przychodów nad kosztami  
w kwocie 450.107,65 zù (powyýsza kwota jest wynikiem 
osiàgniæcia na pozostaùej dziaùalnoúci gospodarczej 
Spóùdzielni zysku netto w kwocie 588.091,80 zù  
oraz ustalonà zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia  
15 grudnia 2000 r. o spóùdzielniach mieszkaniowych 
nadwyýkæ kosztów nad przychodami w wysokoúci 
137.984,15 zù). 

Analiza zadùuýeñ czynszowych wykazuje, ýe pracownicy 
zajmujàcy siæ windykacjà analizujà zalegùoúci i wspóùpracujà 
z Radcà Prawnym w zakresie egzekwowania tych zadùuýeñ. 
Z tytuùu prowadzonej windykacji, nadzorowanej  
przez Zarzàd oraz Radæ Nadzorczà Spóùdzielni, Spóùdzielnia 
uzyskaùa przychody z tytuùu odsetek od najemców lokali 
mieszkalnych i uýytkowych w wysokoúci 46,9 tys. zù. 

Wskaênik zalegùoúci czynszowych dotyczàcy lokali 
mieszkalnych  w stosunku do úredniorocznego naliczenia 
czynszu na dzieñ 31.12.2020 r. wyniósù 4,61 % (na dzieñ 
31.12.2019 r. wskaênik ten wynosiù 4,65 %). W badanym 
okresie nastàpiùo zmniejszenie wskaênika úredniego okresu 
windykacji naleýnoúci z 31 dni do 26 dni. Wskaênik 
pùynnoúci ogólnej na poziomie 1,04 wskazuje, ýe badana 
Spóùdzielnia posiada peùnà zdolnoúã pùatniczà. Pozostaùe 
wskaêniki pùynnoúci ksztaùtujà siæ na bezpiecznym poziomie. 
Szczegóùowa analiza finansowa przedstawiajàca zmiany 
danych finansowych oraz wskaêniki ekonomiczne zostaùy 
przedstawione w zaùàczniku do niniejszego opracowania. 

Spóùdzielnia w celu pozyskiwania maksymalnych 
przychodów finansowych wolne úrodki pieniæýne lokuje 
 w bankach miædzy innymi na lokatach terminowych 
 i over night. Z tego tytuùu uzyskano przychody finansowe  
w wysokoúci 82,3 tys. zù. Spóùdzielnia równieý terminowo 
reguluje swoje zobowiàzania. 

Dla utrzymania prawidùowego stanu technicznego 
posiadanych zasobów mieszkaniowych poniesiono w roku 
2020 wydatki na remonty w kwocie 1. 979 ,2 tys. zù  
przy osiàgniætych wpùywach w wysokoúci 2.135,4 tys. zù 
Wysokoúã funduszu remontowego do wykorzystania  
w roku nastæpnym na dzieñ 31.12.2020 r. wyniosùa 
417,2 tys. zù. 

W mojej ocenie w wyniku dziaùalnoúci Zarzàdu 
Spóùdzielni nie wystæpujà zagroýenia dla moýliwoúci 
kontynuowania przez Spóùdzielniæ dziaùalnoúci w roku 
nastæpnym po roku badanym. Rok 2020 byù kolejnym 
ugruntowujàcym stabilizacjæ finansowà Spóùdzielni. 

Krzysztof Pawelski, Biegùy Rewident 
Nr ewidencyjny 10942 

 

Rumski Uniwersytet Trzeciego Wieku serdecznie zaprasza wszystkie zainteresowane osoby na  
ZAJÆCIA ON-LINE Z JÆZYKA ANGIELSKIEGO dla osób 55+  

z zakresu podstawowego, úredniozaawansowanego, zaawansowanego, które odbywajà siæ raz w tygodniu i trwajà po 
60 minut. Serdecznie zapraszamy osoby w wieku 55+ oraz sùuchaczy RUTW. 

Ponadto prezes stowarzyszenia zapewnia, ýe wszystkie zajæcia stacjonarne bædà odbywaùy siæ 
 z zachowaniem odpowiedniego dystansu i reýimu sanitarnego.  

Na pytania dotyczàce zapisów i przebiegu zajæã odpowie prezes Stowarzyszenia RUTW pani Renata Grzesiak  
pod numerem telefonu 512 471 791. Czùonkowie RUTW dyýurujà w kaýdà úrodæ od 14:00 do 15:00 

 w Miejskim Domu Kultury przy ul. Mickiewicza 19.  
Serdecznie zapraszamy! 
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W kwietniu zaplanowano oddanie do uýytku 

ostatniego z trzech budynków mieszkalnych  
przy ul. Dàbrowskiego o numerze 56A.  

Caùa inwestycja w tym rejonie obejmuje  
trzy siedmiokondygnacyjne budynki wielorodzinne 
oraz budynek wielofunkcyjny garaýowo-magazynowy, 
który zostaù oddany do uýytku w 2019 roku.  
W budynkach tych ùàcznie przewidziano powstanie 
120 mieszkañ i 21 garaýy. Teren wokóù budynków 
zostaù zagospodarowany, pojawiùy siæ nowe 
nasadzenia roúlin, powstaùy chodniki, kolejne miejsca 
postojowe i plac zabaw dla dzieci. 

Warto podkreúliã, ýe te budynki mieszkalne, 
podobnie jak i wszystkie inne budowane, sà w 100% 
finansowane przez przyszùych nabywców  
bez zaciàgania kredytów przez Spóùdzielniæ. Nowo 
oddany budynek to ostatnia – na dzieñ dzisiejszy – 
inwestycja realizowana przez Spóùdzielniæ. Red. 

 SP  
 

Nasza Spóùdzielnia na podstawie umowy zawartej 
z wùaúcicielem nieruchomoúci przejæùa  
do administrowania kolejne dwa budynki 
zlokalizowane przy ulicy Bùoñ Janowskich.  
Sà to nastæpne oddane do uýytku budynki w ramach 
powstajàcego osiedla "Przy Bùoniach Janowskich", 
które buduje znany na trójmiejskim rynku 
mieszkaniowym deweloper EURO STYL S.A. 
wchodzàcy w skùad Grupy Kapitaùowej Dom 
Development S.A.  

Nowe administrowane budynki mieszkalne  
sà czterokondygnacyjne, atrakcyjnie zaprojektowane 

z podziemnà halà garaýowà na 36 stanowisk. 
Poúrodku osiedla powstaù juý duýy plac zabaw.  

Poza tà nieruchomoúcià, Spóùdzielnia zarzàdza 
jeszcze oúmioma innymi budynkami bædàcymi 
wspólnotami mieszkaniowymi. Jak widaã Spóùdzielnia 
poszukuje róýnych êródeù pozyskiwania úrodków 
zewnætrznych, które póêniej zasilajà budýet 
Spóùdzielni. Sà to úrodki m.in. z dziaùalnoúci 
gospodarczej, wynajmu lokali uýytkowych, budowy 
nowych mieszkañ czy wùaúnie administrowania 
wspólnotami mieszkaniowymi. Red. 

 

 
W ostatnim czasie do Redakcji wpùynæùy proúby 

mieszkañców o przypomnienie na ùamach biuletynu 
kilku podstawowych zasad obowiàzujàcych na naszym 
osiedlu zgodnie z „Regulaminem porzàdku 
domowego”: 
Cisza nocna 
Na terenie osiedla (budynku) w godzinach od 22.00  
do 6.00 obowiàzuje cisza nocna. W niedziele oraz dni 
úwiàteczne obowiàzuje caùkowity zakaz wykonywania 
gùoúnych prac przez caùà dobæ. Naprawy i remonty  
w lokalach wywoùujàce haùasy mogà byã prowadzone 
jedynie w dni powszednie w godzinach od 8.00  
do 19.00. 
Palenie papierosów 
Palenie papierosów i uýywanie niebezpiecznego ognia 
na klatkach schodowych, w piwnicach, garaýach  
i halach garaýowych jest zabronione. 
Úmieci tylko do pojemników 
Úmieci i odpadki naleýy wynosiã do úmietników  
i pojemników usytuowanych na terenie osiedla  
i segregowaã je zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami.  
Sprzàtajmy po pieskach… 
Wùaúciciele psów obowiàzani sà do wyprowadzania 
psów na smyczy i w kagañcu. Taki obowiàzek  
nie dotyczy wùaúcicieli psów o wysokoúci do 30 cm  

w kùæbie. Zabrania siæ wyprowadzania psów na tereny 
przeznaczone na place zabaw, piaskownice  
oraz boiska sportowe. Spuszczanie psów ze smyczy 
na terenie osiedla jest zabronione.  

Osoby posiadajàce zwierzæta obowiàzane sà  
do usuwania zanieczyszczeñ spowodowanych  
przez nie na klatkach schodowych lub w innych 
pomieszczeniach budynku sùuýàcych do wspólnego 
uýytku, a takýe w jego otoczeniu.  

Administracja Osiedla
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Papier, szkùo, tworzywa sztuczne to wartoúciowe surowce, które mogà siæ przydaã! Dlatego tak waýna jest skuteczna 
segregacja. Posegregowane odpady przestajà byã úmieciem – stajà siæ wartoúciowym surowcem. Jeýeli oddzielimy 
odpady surowcowe od resztek jedzenia, to majà one szansæ staã siæ nowà gazetà, watà szklanà czy rowerem. Recykling 
pozwala na oszczædnoúã energii, surowców i úrodowiska naturalnego. Szkùo i aluminium podlegajà takýe recyklingowi  
w 100%, moýna je wiæc przetwarzaã nieskoñczonà iloúã razy.  
Pamiætajmy teý o kilku zasadach segregacji: 

Opakowania przed wyrzuceniem do pojemnika naleýy opróýniã, ale nie trzeba ich myã; 
Zanim wrzucimy do jednego pojemnika odpady skùadajàce siæ z róýnych surowców – naleýy je oddzieliã – 
 np. oderwij aluminiowe wieczko po jogurcie od plastikowego pojemnika; 
Nie powinno siæ usuwaã etykiet z butelek i sùoików, jeúli wymaga to uýycia wody;  
Jeúli natomiast na etykiecie znajduje siæ informacja, ýe etykieta wykonana jest z folii termokurczliwej (PVC) naleýy jà 
zdjàã. Zdjæta folia PVC nie nadaje siæ do recyclingu, naleýy jà wrzuciã do úmieci zmieszanych; 
Przed wyrzuceniem odpadów papierowych, maùe elementy takie jak zszywki moýna pozostawiã, ale powinny zostaã 
oddzielone duýe elementy jak np. okùadki, ramki od kalendarzy itp. 

Administracja
 

Osiedla
 

 
CZYSZCZENIE PROFESJONALNE DYWANÓW, 

wykùadzin i tapicerek meblowych SINDBAD 

tel. 58 672-43-91, kom.601-416-463 

 
 

ZMIANA CYKLU WYDAWANIA 
BIULETYNU „NASZE SPRAWY” 

 

Informujemy, ýe z uwagi na aktualnà sytuacjæ, nadal 
zmieniony pozostanie cykl wydawania biuletynu 
spóùdzielczego „Nasze Sprawy”. Biuletyn bædzie siæ ukazywaù 
w przypadku zaistnienia szczególnych wydarzeñ. 
Wszystkie bieýàce informacje bædà zamieszczane na stronie 
internetowej Spóùdzielni: www.smj-rumia.pl, na profilu FB 
Spóùdzielni lub w formie ogùoszeñ na IOK czy na klatkach 
schodowych. 

PRZEWODNICZÀCY RADY PROGRAMOWEJ  
 „NASZYCH SPRAW” 

 

Zbigniew Rachwald 
tel. kom. 609-22-31-57, e-mail: 

zbigniew.rachwald@wp.pl  

 
Druk: ZP MERKO 

ul. Tatrzañska 10, 84 -230 Rumia, tel. 58 671 20 66 

NASZE SPRAWY 
Redaktor naczelna: Agnieszka Feil  

ul. Dàbrowskiego 56, tel. 58 679-57-10,  
e-mail: ns@smj-rumia.pl 

 

Ogùoszenia i reklamy przyjmuje pracownik Dziaùu  czùonkowsko -
administracyjnego w godzinach urzædowania biura Spóùdzielni, ul. 
Dàbrowskiego 56, pok. 29, tel. 58  679-57-07. 
Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów 
przesùanych materiaùów, nie odpow iada za tretã zamieszczonych 
materiaùów i reklam oraz nie zwraca materiaùów niezamówionych.  

Mieszkañcy zgùaszajà do redakcji, ýe napeùnione 
odpadami poremontowymi worki brezentowe 

stojà przed klatkami tygodniami i szpecà  
Po raz kolejny przypominamy, ýe po napeùnieniu 

worka, naleýy wezwaã firmæ, od której worek 
zakupiliúmy, by go zabraùa.  

 

 

Spóùdzielnia Mieszkaniowa SENIOR w Gdyni 
przy ul. Chwarznieñskiej 136-138 oferuje wolne 
mieszkania dla seniorów typu spóùdzielcze-
lokatorskie o powierzchni 15 m² w budynku 
przystosowanym dla osób z niepeùnosprawnoúcià 
(m.in. caùodobowa opieka pielægniarska). 
Informacja dotyczàca warunków przyjæcia w 
poczet czùonków Spóùdzielni znajduje siæ na 
stronie internetowej www.smwitomino.pl lub 
telefonicznie 604 283 135, (58) 731 99 00. 
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