
 
        SPRAWOZDANIE   ZARZĄDU   SPÓŁKI 

    pod  firmą : 
 

 „SŁUPSKIE   TOWARZYSTWO   BUDOWNICTWA  SPOŁECZNEGO ” 
                      Spółka  z  o.o.  z  siedzibą  w   SŁUPSKU 

              z   działalności   za   2014 rok . 
 

I.   ORGANIZACJA   SPÓŁKI .        
 

Założycielem  „Słupskiego  Towarzystwa  Budownictwa  Społecznego”  Spółka  
z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Słupsku  jest  Miasto  Słupsk. 

Spółka   powstała  w  oparciu  o  UCHWAŁ Ę  Nr XXVII/299/96  Rady  
Miejskiej  w  Słupsku  z  dnia  30 października  1996 r.  w sprawie : utworzenia 
„Słupskiego  Towarzystwa  Budownictwa  Społecznego  Spółka z ograniczoną  
odpowiedzialnością”.  

 

Spółka  działa  w  oparciu  o przepisy  Kodeksu  spółek  handlowych –  ustawa z 
dnia 15 września 2002 r. ( tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 z późn. zm z 2014 
r. poz. 265), Aktu  notarialnego  repertorium „A” Nr 6596/1997 z dnia 23 maja 1997 r.,  
w  którym  zawarty  jest Akt  założycielski „Słupskiego  Towarzystwa Budownictwa 
Społecznego” – Spółki z o.o.,  Aktu  notarialnego   repertorium „A”  Nr 10806/2000  z   
dnia 02 października 2000 r., Aktu  notarialnego repertorium „A” Nr 4217/2002  z dnia 
25 kwietnia 2002 r., Aktu  notarialnego  repertorium  „A” Nr 10585/2002, Aktu  nota-
rialnego   repertorium „A” Nr 6853/2004  z  dnia 21 czerwca 2004 r., Aktu notarial-
nego repertorium „A” Nr 5849/2005 z  dnia  24 czerwca 2005 r., Aktu notarialnego 
repertorium „A” Nr 14634/2006  z  dnia 22 grudnia 2006 r. , Aktu notarialnego reper-
torium „A” Nr 14657/2006  z dnia 22 grudnia 2006 r., Aktu notarialnego repertorium 
„A” Nr 3914/2008  z dnia 23 kwietnia 2008 r. i Aktu notarialnego repertorium „A” Nr 
514/2010 z  dnia 22 stycznia  2010 r., w których zawarte są zmiany w w/w Akcie  
założycielskim Spółki oraz Regulaminie kwalifikacji przyszłych  najemców w ramach 
Słupskiego TBS, ustawy z  dnia 26 października  1995 r. o  niektórych formach  
popierania  budownictwa   mieszkaniowego ( Dz.U. z 2013 r. poz. 255),  ustawy z dnia 
21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym  zasobie gminy i  o  
zmianie  Kodeksu  cywilnego  ( Dz.U.  z 2014,  poz. 150  )  oraz  Kodeksu  cywilnego. 

W  dniu  11 czerwca  1997 r.  Prezes  Urzędu  Mieszkalnictwa  i  Rozwoju  
Miast Decyzją Nr  43  zatwierdził zgodność  Aktu  założycielskiego Słupskiego TBS  
Sp. z o.o. z ww. ustawą o  niektórych  formach  popierania budownictwa  mieszka-
niowego  i wyraził  zgodę na  rejestrację  Spółki  w  Sądzie. 

Spółka  wpisana została z dniem  1 sierpnia  1997 r.  do rejestru  handlowego  
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Słupsku, VIII Wydział Gospodarczy Rejestro-
wy pod  nr RH. B - 1436/97  Nr Rej. H - 267/97. 

 

Wszystkie  udziały  Spółki  objęte  zostały przez jedynego wspólnika  SŁUPSK 
– MIASTO  NA  PRAWACH  POWIATU. 
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Szczegółowe  zasady  organizacji  i  funkcjonowania  Spółki  określały  opra-

cowane w 1997 r. regulaminy organizacyjne przyjęte przez Radę  Nadzorczą i za-
twierdzone  przez  Zgromadzenie  Wspólników,  które  zostały  dostosowane w 2008 r.  
do obowiązujących  przepisów i  zatwierdzone  uchwałami Nadzwyczajnego Zgroma-
dzenia  Wspólników  dnia  25 marca  2008 r.      
 Zarząd  Spółki  dnia 04 lipca 2002 r. złożył  w Sądzie  Rejonowym w  Gdańsku,   
w   XVI  Wydziale  Gospodarczym   WNIOSEK   o   rejestrację    Słupskiego  TBS Sp. 
z o.o. w  Krajowym  Rejestrze Sądowym  z  siedzibą  w  Gdyni. 
Słupskie  TBS  zostało  w p i s a n e  do  Krajowego Rejestru  Sądowego – Rejestru  
Przedsiębiorców  na podstawie  POSTANOWIENIA  ww.  Sądu z  dnia 25.09.2002 r.  
pod  numerem  KRS  :  0000132426. 
Po  przeniesieniu   siedziby KRS  z  Gdyni  do Gdańska  sprawy Słupskiego  TBS  Sp. 
z o.o. prowadzone są  przez Sąd Rejonowy  Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru  Sądowego, co wynika z postanowienia 
Sądu  z  dnia  18.10.2005 r.  

Zarząd  Słupskiego TBS  w  2014 roku  pracował  jednoosobowo  pod  kierun-
kiem  Prezesa Zarządu  inż.  DANUTĄ  PIETROŃ,  która  została  powołana  na  to   
stanowisko dnia 19  czerwca  1997 r.  uchwałą  Nr 01/97 Zgromadzenia Wspólników  
w  sprawie :  powołania  Zarządu  Spółki. 

W  dniu odbycia Zwyczajnego  Zgromadzenia Wspólników  tj. 20 maja  2014 r. 
w  uchwale Nr 7/II/2014  w  sprawie:  udzielenia Zarządowi  Spółki  absolutorium z  
wykonania swoich  obowiązków w  2013 roku,  udzielono  Danucie Pietroń man-
datu do  pełnienia  funkcji  Prezesa  Zarządu  na  kolejny  rok obrotowy.    

 

        Początkowo w 1997 r. Spółka działała  w  ramach Urzędu  Miejskiego w Słupsku, 
dlatego Prezes  Zarządu  będąc  pracownikiem UM wykonywała obowiązki  Inspektora 
d/s  budownictwa  i TBS  w  Wydziale Rozwoju  Gospodarczego i  Handlu i  jedno-
cześnie  Prezesa Zarządu Słupskiego TBS  Sp. z o.o.. 

         Z  dniem  1 stycznia  1998 r.  Zgromadzenie  Wspólników,  którym  był  Zarząd  
Miasta Słupska postanowiło całkowicie  oddzielić koszty funkcjonowania „Słupskiego 
Towarzystwa Budownictwa Społecznego” - Spółki z  o.o. od Urzędu Miejskiego. 
Prezydent Miasta Słupska rozwiązał  z  dniem  31 grudnia  1997 r. umowę  o  pracę 
z  inż.  DANUTĄ  PIETROŃ  i  zatrudniono ją  na umowę o pracę od dnia  01  
stycznia 1998 r. na pełnym  etacie w  Spółce  na  stanowisku  PREZESA  
ZARZĄDU. 

 
II.     REALIZACJA   ZADA Ń  INWESTYCYJNYCH. 
 

Działalność Zarządu Spółki  w  2014 roku  to głównie zarządzanie wybudo-
wanymi lokalami mieszkalnymi  i użytkowymi   stanowiącymi własność „Słupskie-
go Towarzystwa Budownictwa  Społecznego” Spółka  z  o.o.,  zarządzanie  Wspól-
notą  Mieszkaniową   oraz  działalność  inwestycyjna. 
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Równolegle z  zarządzaniem nieruchomościami Zarząd  Spółki  przez cały okres  

swojej pracy prowadził działalność  inwestycyjną.                                                                                          
  

          Zarząd  Spółki ogłosił  zgodnie z ustawą  Prawo  Zamówień  Publicznych w dniu 
24.10.2007 r. przetarg nieograniczony na  opracowanie dokumentacji architektoni-
czno – budowlanej budynków  mieszkalnych  wielorodzinnych Nr 5, 6, 7  przy  ul. 
F. Szafranka  w  Słupsku  na działce Nr  725/19, przyrzeczonej przez Radę Miejską 
w  Słupsku do  przekazania w  formie  aportu  na  własność  dla  Słupskiego TBS  Sp.  
z o.o.. Ww. działka została przekazana dla Spółki dnia 29 kwietnia 2008 r. na podsta-
wie Aktu  notarialnego  Nr 2981/2008, w którym zawarta jest  umowa  przeniesienia  
własności  nieruchomości  i uchwały Nr X/112/07  Rady  Miejskiej w Słupsku  z  dnia 
25 kwietnia 2007r.  w  sprawie : wyrażenia zgody  na przekazanie w  formie aportu 
nieruchomości niezabudowanej  położonej  w  Słupsku  przy  ulicy  Szafranka. 
 

W  wyniku  rozstrzygnięcia ww.  przetargu  dnia  03 stycznia 2008 r.  Zarząd  
Słupskiego TBS  podpisał  UMOWĘ Nr 1/2008  O  WYKONANIE  PRAC  PRO-
JEKTOWYCH  ze  Studiem Projektowym  „RAPID” D.J. Skołysz  w  Słupsku.  
Ustalono termin  wykonania  ww.  prac  projektowych  do dnia 31  lipca  2008 r.  

Projekt budowlano - wykonawczy  ww.  budynków  mieszkalnych  został wyko-
nany w terminie i złożony w Wydziale Administracji Budowlanej Urzędu  Miejskiego 
w Słupsku  do  zatwierdzenia.   

Zarząd  Spółki  otrzymał  DECYZJĘ  Nr 305/08  z  dnia 08.09.2008 r. zatwier-
dzającą ww. projekt budowlany i udzielającą pozwolenia  na budowę „Słupskiemu  
Towarzystwu  Budownictwa  Społecznego” – Spółka  z  o.o. z  siedzibą  w  Słupsku 
inwestycji  obejmującej : trzy budynki  mieszkalne wielorodzinne ( ozn. Nr 5, 6 i 7 ) 
wraz  z infrastruktur ą  towarzyszącą  ( wewnętrzne sieci  i  przyłącza  wod –kan,  
oświetlenie, parkingi, drogi wewnętrzne) na terenie  przy ul. Franciszka Szaf-
ranka  w  Słupsku.  

Zarząd  Spółki  po  zatwierdzeniu  ww.  projektów i  uzyskaniu  pozwolenia  na  
budowę trzech budynków mieszkalnych przygotował komplet dokumentów i złożył  
dnia 30  września  2008 r.  w   Banku  Gospodarstwa  Krajowego Oddział  w Gdańsku 
WNIOSEK O  PROMESĘ udzielenia  kredytu na kwotę 8.750.000,- zł  na  ww. przed-
sięwzięcie inwestycyjno - budowlane,  z  którego w wyniku  realizacji  powstanie 100 
nowych  mieszkań. 
   Spółka  oczekiwała  na  odpowiedź  z  BGK do  dnia 25 września 2009 r.. 

Niestety Słupskie TBS Sp. z o.o. nie otrzymało PROMESY udzielenia kredytu  
na  ww. przedsięwzięcie inwestycyjno - budowlane z  uwagi na brak środków - 
wyczerpania limitu finansowania budownictwa mieszkaniowego w ramach 
realizacji programów rządowych określonego na ten  cel w Planie Finansowo – 
Rzeczowym Banku Gospodarstwa  Krajowego w  Warszawie na  rok 2009. 

 
W związku  z  powyższym   Zarząd  Spółki  dnia 30 września  2009 r. 

ponownie  złożył w  Banku  Gospodarstwa  Krajowego Oddział  w  Gdańsku komplet   
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aktualnych  dokumentów wraz z WNIOSKIEM o promesę udzielenia kredytu na kwotę 
8.500.000,00 zł  na ww. przedsięwzięcie inwestycyjno – budowlane.  
 Niestety Spółka  i  tym razem nie otrzymała PROMESY udzielenia kredytu  na  
ww. przedsięwzięcie inwestycyjno - budowlane z tych samych powodów tj. braku 
środków - wyczerpania limitu finansowania budownictwa mieszkaniowego w ra-
mach realizacji programów rządowych określonego na ten  cel w Planie Finansowo 
– Rzeczowym Banku Gospodarstwa  Krajowego  na  rok 2010. 

Decyzję  o  odmowie  udzielenia  promesy kredytu  Słupskie TBS  Sp. z o.o.  
otrzymało  dopiero  dnia 14 grudnia 2010 r.     

 
       W  maju  2009 roku  został  zlikwidowany  Krajowy  Fundusz  Mieszkaniowy, 
ze środków którego Bank Gospodarstwa Krajowego  udzielał  dla  Towarzystw  
Budownictwa  Społecznego  preferencyjnych  kredytów  na  budownictwo miesz-
kaniowe na  wynajem. Likwidacja KFM zahamowała  rozwój  budownictwa  spo-
łecznego.   
 

W  związku  z  zaistniałą  sytuacją Zarząd  Spółki w miesiącu  styczniu  2011 r. 
przygotował  na  posiedzenia  Rady  Nadzorczej  do  zaopiniowania  analizę  kosztów 
budowy  i  źródeł  finansowania  ww.  budynków  mieszkalnych Nr  5,  6  i 7  przy  
ul. Szafranka w Słupsku  na  wynajem  przy  pomocy  kredytu  komercyjnego i  
40% udziałem  partycypacji  przyszłych  najemców  w  kosztach  budowy  oraz  
analizę  kosztów   budowy  mieszkań  na  sprzedaż  w  systemie  deweloperskim. 
 
         Po  długich  dyskusjach,  zasięgnięciu  opinii  prawnej  w  powyższej  sprawie 
Pan  Prezydent  Miasta Słupska  reprezentując  Zgromadzenie Wspólników  na  Nad-
zwyczajnym  Zgromadzeniu  w  dniu 15 lutego 2011 r.  wyraził  zgodę  Zarządowi  
Spółki na  zawarcie umów zobowiązujących Spółkę  do  wybudowania budynków  
mieszkalnych  wielorodzinnych  Nr 5, 6 i 7 przy  ul Szafranka w  Słupsku  oraz  
do  ustanowienia  po  zakończeniu  budowy  odrębnej  własności  lokali miesz-
kalnych i przeniesienia  tego  prawa  w  formie  umowy  sprzedaży. 
 
 Zarząd  Spółki ogłosił od  dnia 10 marca 2011 r. nabór  kandydatów do zakupu  
lokali  mieszkalnych  o  powierzchni od 34,33 m2  do 63,77 m2 w ww. budynkach.  
Jednak   pomimo proponowanej atrakcyjnej ceny sprzedaży  po  3.600,00  zł  za  1 m2  
powierzchni  użytkowej  lokalu mieszkalnego  do dnia 30 maja 2011 r. Zarząd 
Spółki  podpisał  tylko 12 umów  rezerwacyjnych. 
 
          W związku  z  powyższym   Zarząd  Spółki zwrócił  się  ponownie do  Zgro-
madzenia  Wspólników  o  podjęcie nowej  uchwały,  w  której  zawarta byłaby  zgoda  
dla  Zarządu  Spółki  na  budowę  lokali mieszkalnych  na  sprzedaż  i  na wynajem 
w ww. budynkach  mieszkalnych. Ponadto Zarząd  Spółki  wnioskował  do  Zgroma-
dzenia Wspólników  do  podzielenia inwestycji na dwa etapy  realizacji. 
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      Koszt  wybudowania  mieszkań  przeznaczonych  na  wynajem  zostałby  pokryty 
ze środków  kapitału  zapasowego  Słupskiego TBS  Sp.  z o.o. oraz  30 % udziału 
partycypacji  przyszłych  Najemców.  Lokale mieszkalne przeznaczone na wynajem 
po  wybudowaniu będą  stanowiły   własność  Spółki.  
    
        Bardzo  ważnym  argumentem  jak  najszybszego rozpoczęcia  inwestycji była 
ważność DECYZJI  Nr 305/08  zatwierdzającej  projekt budowlany i  udzielająca  
pozwolenia  na budowę,  której  termin  ważności upływał   dnia  24.09.2011 r.  
       Nie  rozpoczęcie  inwestycji  przed  ww. terminem  naraziłoby  Spółkę  na  straty 
w  wysokości  341.600,00 zł ( brutto).  Kwotę  powyższą  Spółka  zapłaciła  w  2008 
roku  dla Studia Projektowego „RAPID” D.J. Skołysz  Spółka Jawna za  projekt budo-
wlano – wykonawczy ww. trzech  budynków  mieszkalnych Nr 5, 6 i 7  wraz z  in-
frastrukturą  towarzyszącą  przy ul. Szafranka w Słupsku. 
 Utrata  ważności  pozwolenia na  budowę  spowodowałaby,  że projekty  powyższe  
stałyby się  nieużyteczną  makulaturą.  
 
 Powyższe  argumenty przekonały  Pana  Prezydenta i na Nadzwyczajnym 
Zgromadzeniu Wspólników  w  dniu  2 czerwca  2011 r.  została  podjęta  uchwała  
Nr 7/2011 w  sprawie : udzielenia Zarządowi  Spółki  zgody na budowę  lokali  
mieszkalnych  na  sprzedaż  i  na  wynajem w  budynkach  wielorodzinnych Nr 5, 
6  i 7 przy  ul. Szafranka  w Słupsku. 

Zarząd  Spółki  mając  powyższą zgodę , będąc w  posiadaniu  zatwierdzonego  
projektu budowlanego, pozwolenia na budowę oraz  gruntu na którym  ma być reali-
zowana inwestycja ogłosił dnia  05 lipca 2011 r.  przetarg  na  wybór  wykonawcy  
zadania  inwestycyjnego  trzech budynków  mieszkalnych Nr 5, 6 i 7, z  koniecznością  
etapowania  inwestycji  na  poszczególne  budynki.      

Przetarg  nieograniczony na  wybór Generalnego  Wykonawcy  w/w zadania in-
westycyjnego, którego termin składania ofert mijał dnia  09 sierpnia 2011 r. został  
przeprowadzony zgodnie z Ustawą z  dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo  zamówień pu-
blicznych  i  został  przez  Zarząd  Spółki unieważniony.  

 Złożono dwie oferty, a cena złożonych ofert na wykonanie prac ogólnobu-
dowlanych  związanych  z budową  budynków  mieszkalnych Nr 5, 6   i  7   przy ulicy 
Szafranka  w Słupsku znacznie  przewyższała kwotę jaką  Słupskie TBS  Sp.  z o.o., 
jako  Zamawiający  przeznaczył  na  realizację  tego  zamówienia. 

Na  podstawie art. 93 ust.1 pkt. 4 ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  dnia 
10 sierpnia 2011 r.  Zarząd Spółki  unieważnił  postępowanie o  udzielenie ww. 
zamówienia publicznego. 

W  związku  z  zaistniałą  sytuacją  dnia  22 sierpnia 2011 r.  Zarząd  Spółki 
ogłosił  drugi  przetarg  na  wybór Wykonawcy  zadania inwestycyjnego składającego 
się z dwóch budynków  mieszkalnych Nr 7 i Nr 5 z zagospodarowaniem  terenu przy  
ul. Szafranka w  Słupsku , z  terminem składania ofert do dnia 13 września 2011 r..  
Tym  razem wpłynęło sześć ofert. 
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Przetarg  został  rozstrzygnięty  i   zatwierdzony   przez    Zarząd   Spółki  dnia  

28 września  2011 r..       
Po uprawomocnieniu się ogłoszenia wyników ww. przetargu dnia 07 października 
2011 r. Zarząd  Słupskiego TBS  podpisał  UMOWĘ  O  UDZIELENIE  ZAMÓ-
WIENIA  PUBLICZNEGO  NA  DZIEŁO  BUDOWLANE  z  firmą, Koszalińskie  
Przedsiębiorstwo   Budownictwa  Przemysłowego „PRZEMYSŁÓWKA” spółka  
z  o.o.  w  Koszalinie,  której przedmiotem było wykonanie zadania inwestycyjnego 
pn.„Budowa  budynków  mieszkalnych Nr 7, 28 - rodzinnego i Nr 5, 36 - rodzin-
nego z  zagospodarowaniem  terenu  dla Słupskiego  TBS  przy  ul. Szafranka   w  
Słupsku”   za  ceną  brutto  7.044.536,35 zł. 
 

Budowa   zgodnie  z  wyżej  ww.  umową  została  podzielona na dwa etapy 
inwestycji i   ustalono terminy  zakończenia robót : 
budynek Nr 7 - należało wykonać w  okresie  13 miesięcy od  dnia podpisania umowy 
                            tj. do  dnia 07 listopada 2012 r. 
budynek Nr 5  - do  dnia  30  czerwca 2013 r.  całkowite  zakończenie  zadania    
                            inwestycyjnego. 
 

W  2011,   w  2012 i w 2013  roku budowa ww.  budynków mieszkalnych 
była  realizowana   zgodnie  z  harmonogramem  rzeczowo- finansowym. 

 
Zarząd  Słupskiego TBS  pragnie  nadmienić,  że  od  samego  początku  reali-

zacji  przedsięwzięcia  inwestycyjno - budowlanego  sam   zajął  się  jego  obsługą  in-
westorską i równocześnie nadzorem, przyjmując obowiązki Inspektora koordy-
nującego i  nadzorującego  pracę  inspektorów  nad robotami  budowlanymi,  
sanitarnymi  i  elektrycznymi.     
  

          Budowa  budynku  mieszkalnego  Nr 7, 28 – rodzinnego  została   zakończona 
w  planowanym terminie. Dnia 7 listopada 2012 r. Zarząd Spółki otrzymał od 
Powiatowego  Inspektora  Nadzoru  Budowlanego  dla   Miasta   Słupska  DECYZJĘ, 
w której udzielono pozwolenia na użytkowanie ww. budynku  mieszkalnego wie-
lorodzinnego  nr 7 przy ul. Franciszka Szafranka 16 w  Słupsku wraz z  infra-
struktur ą  towarzyszącą. 
       W miesiącu  grudniu 2012 r. przekazano klucze dla 18 Nabywców,  z  którymi 
podpisane były przedwstępne umowy kupna – sprzedaży lokali  mieszkalnych w  ww. 
budynku i  którzy wpłacili  całą wartość mieszkania zgodnie  z umową. 
 
 W miesiącu lutym i marcu 2013r. w Kancelarii notarialnej  sporządzono i pod-
pisano przez Zarząd Spółki i Nabywców 18 Aktów notarialnych zawierających umowy 
ustanowienia odrębnej  własności lokalu  i  jego sprzedaży oraz  1 Akt notarialny  
w  miesiącu październiku  2013 r.. Łącznie sprzedano w 2013 roku w ww. budynku 
Nr 7 - 19 lokali  mieszkalnych.      
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W  budynku  Nr 7  pozostało  do  sprzedaży  lub  na  najem 9  lokali  miesz-
kalnych  w  tym : 7  lokali  jednopokojowych,   1 lokal dwupokojowy i  jeden lokal 
trzypokojowy. 

 
Budowa  budynku  mieszkalnego  Nr 5, 36 - rodzinnego  została również 

zakończona w planowanym terminie. Dnia 28 czerwca 2013 r. Zarząd Spółki 
otrzymał od Powiatowego  Inspektora  Nadzoru  Budowlanego  dla   Miasta   Słupska  
DECYZJĘ, w której udzielono pozwolenia na użytkowanie ww. budynku  miesz-
kalnego wielorodzinnego Nr 5 przy ul. Franciszka Szafranka 14 w  Słupsku wraz  
z  infrastruktur ą  towarzyszącą. 

      
        W   2013 roku  Zarząd  Spółki  podpisał  20 Aktów   notarialnych  zawierających 
umowy  ustanowienia odrębnej  własności lokalu  i  jego sprzedaży w  budynku  
Nr 5  oraz  1 Akt notarialny w  miesiącu styczniu 2014 r.. Łącznie sprzedano  w ww. 
budynku  Nr 5 -  21 lokali mieszkalnych. 

W  budynku  Nr 5  pozostało do  sprzedaży  lub na  najem 15  lokali  miesz-
kalnych  w  tym : 4  lokale  jednopokojowe,   9 lokali dwupokojowych i  dwa lokale 
trzypokojowe. 

 
Zarząd  Spółki  oferuje  sprzedaż  mieszkań poprzez  reklamę  w gazetach  

lokalnych  a  najczęściej  w  „Głosie Pomorza” ,  na  stronie internetowej  Słupskiego 
TBS  Sp.  z o.o.,  na  banerach  reklamowych  umieszczonych przy ul. Szafranka  i ul. 
Kniaziewicza  oraz  na tablicy   ogłoszeń  w  siedzibie Spółki. 

 
  W miesiącu lipcu 2013 roku Zarząd Spółki z powodu niesprzedanych łącznie  

w dwu budynkach  24 mieszkań  podjął decyzję o wykonaniu wszystkich robót 
wykończeniowych w tych mieszkaniach  i  przeznaczeniu ich  na wynajem na 
zasadach obowiązujących  w  Słupskim TBS  Sp. z o.o.,  z  obowiązkową  partycy-
pacją zwrotną w  wysokości  30 %  wartości  mieszkania. 

W  związku  z  powyższym  Zarząd Spółki podpisał  z Generalnym Wykonawcą 
budynków tj. z Koszalińskim Przedsiębiorstwem Budownictwa Przemysłowego 
„PRZEMYSŁÓWKA” Spółka z  o.o. w Koszalinie umowę  dodatkową  na wykonanie   
robót  wykończeniowych w  niesprzedanych lokalach  mieszkalnych  z  terminem  
wykonania do  dnia  30  września  2013 roku. 
Prace  zostały  zakończone  w  terminie i  już w  miesiącu październiku 2013 roku 
Zarząd  Spółki   podpisywał  umowy o  partycypację   oraz  umowy  najmu z osobami, 
które złożyły  WNIOSKI  o  najem lokali  mieszkalnych  w  Słupskim TBS  Sp. z o.o.  
 

W  2013 roku w  budynku  Nr 7, 28 - rodzinnym wynajęto z wpłatą party-
cypacji 3  lokale  mieszkalne w  tym : 1 lokal trzypokojowy, 1 lokal  dwupokojowy  i  
1 lokal  jednopokojowy. Z tytułu  wpłaty  partycypacji  Spółka uzyskała środki finan-
sowe  w  wysokości   188.645,97 zł. 
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Pozostało do  wynajęcia w 2014 roku  6 lokali  mieszkalnych  jednopoko-
jowych, z  których  5 lokali  Zarząd  Spółki przedstawił w piśmie z  dnia 19 lutego 
2014 r. do  dyspozycji  zasiedlenia  przez  Pana Prezydenta Miasta  Słupska  bez  
obowiązkowej  partycypacji,  tylko  za wpłatą  kaucji  zabezpieczającej  wynoszącej 
12 – krotność miesięcznego czynszu  za dany  lokal,  obliczonego według  stawki  
czynszu  obowiązującej  w  dniu zawarcia   umowy  najmu. 

 
 Wartość  przekazanych  lokali  mieszkalnych  wynosi : 739.780,83 zł.  

Zarząd  Spółki wyłączył  z  oferty sprzedaży  i  oferty  na  najem powyższe lokale  
mieszkalne  jednopokojowe  zlokalizowane w budynku  Nr 7 przy ul. Szafranka  16  
w  Słupsku.  
      

Mieszkania powyższe  przeznaczone były  z  preferencją  dla osób  posiadają-
cych lokale komunalne, które zobowiążą  się  zdać  do  Urzędu  Miejskiego w  Słupsku 
w  zamian za lokal otrzymany  w  Słupskim TBS  Sp. z o.o..    

W  wyniku  tej  zamiany dwie osoby  zdały  w  miesiącu maju i lipcu 2014 r. 
dwa lokale komunalne  dwupokojowe  o powierzchni użytkowej 45,48 m2    i  48,84 m2  
a  otrzymały  mieszkania  nowe jednopokojowe o pu. ok. 36,00 m2  wpłacając tylko 
kaucję  zabezpieczającą  w  wysokości  ok. 4.000,00 zł. 

Z  powyższej  puli  jedno  mieszkanie  otrzymała  osoba  niepełnosprawna   
poruszająca  się na  wózku  inwalidzkim. 

W  2014  roku Zarząd  Spółki  wynajął także  jeden  lokal  mieszkalny z party-
cypacją.  Łącznie  wpłacona kwota partycypacji na lokale mieszkalne  w ww. budynku  
na  dzień  31.12.2014 r. wynosiła  232.888,86 zł. 

W  związku  brakiem  wniosków Najemców  lokali komunalnych, którzy  byliby 
zainteresowani   zamianą dwóch mieszkań  na dwa lokale jednopokojowe w Słupskim 
TBS  Sp.  z o.o.,  z powodu usytuowania ich na trzecim piętrze, po  uzgodnieniu  z  Za-
stępcą Prezydenta Miasta Słupska,  który  był Przewodniczącym  Komisji Miesz-
kaniowej - lokale  powyższe  powróciły  do  oferty Spółki  jako wolne do  wynajęcia  
za obowiązkową  partycypację. 

Dnia 17 marca 2015 r. Zarząd Spółki  podpisał umowę  o  partycypację  na 
kwotę  44.702,37  zł.  Po wpłacie partycypacji  lokal mieszkalny  został   wynajęty   dla 
rodziny  dwuosobowej. 

Do  wynajęcia w  2015 roku  został jeszcze  jeden lokal  o pu. 36,00 m2  
usytuowany na  trzecim piętrze budynku. 
      

W  budynku  Nr 5,  36 - rodzinnym do  dnia 31 grudnia 2013 r.  Zarząd Spółki 
wynajął  6  lokali mieszkalnych  z obowiązkową wpłatą  partycypacji w  tym:  1  lokal 
mieszkalny trzypokojowy o pu. ok. 62 m2,  4 lokale  mieszkalne dwupokojowe mniej-
sze  o  pu. ok. 49 m2 i 1 lokal mieszkalny dwupokojowy  większy  pu. ok. 54 m2 . 
Z  tytułu  wpłaty  partycypacji  Spółka  uzyskała w 2013 roku środki finansowe w  
wysokości 378.489,91 zł.    
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Pozostało  do  wynajęcia w 2014 roku 9  lokali  mieszkalnych  w tym : 1 lokal  
trzypokojowy o  pu.  ok. 62 m2 , 1 lokal  dwupokojowy większy o  pu.  ok. 54 m2 , 3 
lokale  dwupokojowe o  pu.  ok. 49 m2  i  4 lokale jednopokojowe  o pu. ok. 34 m2. 
 
      Do dnia 31 grudnia 2014 roku  zostały wynajęte wszystkie ww. lokale miesz-
kalne,  cały  budynek  jest  zasiedlony.  
  Z tytułu  wpłaty  partycypacji na lokale mieszkalne w  budynku Nr 5 Spółka 
uzyskała środki finansowe   w  łącznej  wysokości  878.961,83  zł. 
 

Zarząd  Spółki  zgodnie  z planem po zakończeniu budowy  ww. dwóch budyn-
ków mieszkalnych  przystąpił  do  realizacji II etapu inwestycji tj.” Budowy budynku 
mieszkalnego Nr 6, 36 - rodzinnego  wraz  z zagospodarowaniem terenu przy ul. 
Szafranka 18 w Słupsku”.  Dnia 30 stycznia 2014 r. zarządzeniem Prezes Zarządu 
powołał Komisję przetargową na  przeprowadzenie postępowania o  udzielenie zamó-
wienia publicznego oraz wyboru  najkorzystniejszej  oferty  na  ww. zadanie inwesty-
cyjne. Po przygotowaniu Specyfikacji istotnych warunków  zamówienia oraz z aktu-
alizacji  kosztorysu inwestorskiego Zarząd Spółki ogłosił dnia  14 kwietnia 2014 r.  
przetarg  na  wybór  wykonawcy ww. zadania  inwestycyjnego.  

Przetarg  nieograniczony na  wybór Generalnego  Wykonawcy  w/w zadania in-
westycyjnego, którego termin składania ofert mijał dnia  27 maja 2014 r. został  prze-
prowadzony zgodnie z Ustawą z  dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo  zamówień pu-
blicznych. W  terminie złożono sześć ofert w tym cena najniższa  oferty - opiewała  na  
kwotę 3.800.182,20 zł   a  cena najwyższa oferty wynosiła  4.287.329,47 zł ( brutto ). 

 
                Przetarg  został  rozstrzygnięty  i zatwierdzony przez Zarząd Spółki po 
wyborze  najkorzystniejszej  oferty  dnia  11  czerwca   2014 r.     
   
            Po uprawomocnieniu się ogłoszenia wyników ww. przetargu dnia  24 czerwca  
2014 r. Zarząd  Słupskiego TBS Sp. z o.o. podpisał  UMOWĘ  O  UDZIELENIE  
ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO NA DZIEŁO BUDOWLANE z firmą  
ARKOM  spółka  z  o.o.  w  Słupsku,  której przedmiotem jest wykonanie zadania 
inwestycyjnego pn.„Budowa  budynku  mieszkalnego Nr 6, 36 - rodzinnego z  za-
gospodarowaniem  terenu  dla Słupskiego  TBS  przy  ul. Szafranka  w  Słupsku”   
za  ceną  brutto   3.800.182,20 zł. 
 
 Roboty  budowlane  zostały  rozpoczęte  dnia 01 lipca 2014 r. i  są  wykony-
wane  zgodnie z  harmonogramem rzeczowo – finansowym.  Na  dzień  31 grudnia 
2014 r. zostały  wykonane i  zafakturowane roboty budowlane na kwotę 1.433.535,41 
zł,  co stanowiło 37,72 %  zaawansowania robót. 
Wykonano stan zerowy, ściany  parteru, I, II i III piętra,  stropy parteru, I, II i III piętra,  
ściany i kominy ponad III piętrem, ścianki działowe parteru, I i II piętra, konstrukcję  
dachu w 10 %, elewację  w 20 %, osadzono stolarkę  okienną w 30%, poziomy  kanali- 
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zacji sanitarnej, podłoża  piwnic, przyłącze  wodociągowe, przyłącze kanalizacji 
sanitarnej  i  drenaż  opaskowy. 
Do  dnia 28 lutego 2015 r. wykonano i  zafakturowano roboty  budowlane  na  kwotę  
2.056.136,72 zł,   co stanowiło  54,11 %   zawansowania  robót. 
 Planowany termin  zakończenia  całego  zadania inwestycyjnego strony  ustaliły 
na  dzień 23 września  2015 r.  Termin  ten  jest  jednocześnie  terminem  uzyskania 
pozwolenia  na  użytkowanie budynku  Nr 6.  
 
 Zarząd  Spółki równolegle z  prowadzoną inwestycją ogłosił  nabór  kandy-
datów  do   zakupu  lokali  mieszkalnych  o  powierzchni  od  34,34 m2  do  61,82 m2 
w ww. budynkach.  Jednak  pomimo proponowanej atrakcyjnej ceny sprzedaży  po  
3.510,00  zł ( brutto ) za  1 m2  powierzchni  użytkowej  lokalu mieszkalnego  do 
dnia 25 marca 2015 r. Zarząd Spółki  podpisał  tylko 9 umów  rezerwacyjnych  w  tym  
dwie  osoby  zrezygnowały  z  powodu  nie uzyskania kredytu na kupno mieszkania. 
 

Cena  sprzedaży  1 m2   powierzchni  użytkowej  lokalu  mieszkalnego  w bu-
dynku  Nr 6  została  obniżona  o  90,00 zł ( brutto ) w  porównaniu  do budynków  
Nr  5  i 7 , gdzie obowiązywała  3.600,00 zł.  Powodem jest  duża konkurencja dewe-
loperów , którzy  w 2014 roku  rozpoczęli  nowe budowy z  mieszkaniami na sprzedaż  
i  znacznie obniżyli  ceny mieszkań -  zwiększyła się  podaż  (oferta mieszkań ) w po-
równaniu  do  popytu.   
 
         W  ww. budynku  Zarząd  Spółki  planuje sprzedaż  18  mieszkań, które będą 
wykonane w  systemie deweloperskim a 18 mieszkań przeznaczyć na  najem  z  wy-
konaniem  wszelkich  robót  wykończeniowych  tj. „pod klucz”   w  tym : 
 
1.  9  lokali  mieszkalnych   z  obowiązkową  wpłatą  partycypacji  w  wysokości   
     do  30%  wartości   mieszkania 
2.   9  lokali  mieszkalnych   przekazać do  dyspozycji   Prezydenta  Miasta   
      Słupska, z  preferencją  dla  osób  posiadających  lokale  komunalne,  które  zobo- 
      wiążą  się  zdać  do Urzędu  Miejskiego  po  otrzymaniu  mieszkania  w  Słupskim 
      TBS  Sp. z o.o..  Osoby  te  wpłacają  tylko   kaucję  zabezpieczającą. 
 

Zarząd  Spółki informuje, że   mieszkania przeznaczone  na  najem  są zasadach  
obowiązujących  w  Słupskim  TBS  Sp.  z o.o. tj., z  obowiązkową partycypacją 
„zwrotn ą” w wysokości 30% wartości mieszkania  uwzględniającą  roboty  wykoń-
czeniowe,   z  obowiązkową  kaucją  zabezpieczającą  w  wysokości 12 – krotności   
miesięcznego  czynszu, obliczonego wg  stawki  obowiązującej w dniu zawarcia 
umowy najmu na osiedlu Szafranka  i pozostałych  warunkach  określonych  w  Regu-
laminie  kwalifikacji  przyszłych  Najemców. 
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III.  REMONTY  W  ZASOBACH  MIESZKANIOWYCH   SPÓŁKI .    
 

 Zarząd „Słupskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego” Spółka z o. o.  
z  siedzibą w Słupsku wykonał następujące prace remontowe ujęte w planie remontów  
na 2014 rok : 
 

1.  B. m. ul. Szafranka 6 
- uzupełniono krawędź czołową na loggiach zaprawą 
- uzupełniono tynk na czołach płyt loggiowych 
- uszczelniono dylatację 
- zmyto mech na ścianach 
- uszczelniono cokół z opaską i kostkami POLBRUK 
Prace odebrano  03.12.2014 r.     -    koszt robót  4.405,50 zł 
 

2. B. m.  ul. Szafranka 8 
- uzupełniono krawędź czołową na loggiach zaprawą 
Prace odebrano  03.12.2014 r.     -    koszt robót  518,73 zł 
 

3. B. m. ul. Szafranka 10 w Słupsku 

- wymiana wodomierzy 
Prace odebrano  26.05.2014 r.     -    koszt robót  7.994,38 zł 
 

4.  B. m. ul. Szafranka 12 w Słupsku 

- uzupełniono brakującą podbitkę zadaszenia wejścia IV klatki 
- uzupełniono uszkodzenia tynku na cokole 
- wyremontowano drzwi wejściowe III klatki 
Prace odebrano  03.12.2014 r.     -    koszt robót  920,00 zł  

                                                             
5.  Garaż podziemny wielostanowiskowy Szafranka 6-8 

- odnowiono elewację  wejścia głównego do garażu 
- wyremontowano klatkę wejściową do garażu 
Prace odebrano  03.12.2014 r.     -    koszt robót  6.934,64 zł 
 

6. Place zabaw os. Szafranka w Słupsku 

- wymieniono zniszczone elementy drewniane ławek parkowych 
- wymieniono zniszczone elementy urządzeń zabawowych 
Prace odebrano  03.12.2014 r.     -    koszt robót  3.535,99 zł 
 

7. Teren oś. Szafranka w Słupsku 

- zlikwidowano zapadliny w chodnikach 
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- wymieniono  uszkodzone elementy odwodnienia liniowego garaży ul. 
Szafranka 10 i 12 
- przełożono  opadniętą opaskę przy budynku ul. Szafranka 10 i 12 
Prace odebrano  03.12.2014 r.     -    koszt robót  6.952,27 zł 
 

8. B. m. ul. Fałata 8  w  Słupsku 

- przemurowano ogrodzenie placu gospodarczego 
- zabezpieczono  stropodach przed dostępem ptaków 
Prace odebrano  08.07.2014 r.     -    koszt robót  3.623,05 zł      
 

- wymiana wodomierzy 
Prace odebrano  26.05.2014 r.     -    koszt robót  9.576,28 zł   
 

                                                  Razem      -  13.199,33 zł 
 

9. B. m. ul. Fałata 9  w  Słupsku 

- zabezpieczono  stropodach przed dostępem ptaków 
Prace odebrano  08.07.2014 r.     -    koszt robót  683,72 zł      
 

- wymiana wodomierzy 
Prace odebrano  26.05.2014 r.     -    koszt robót  6.641,57 zł      
 

                                                  Razem        -  7.325,29 zł 
 

10.  B. m. ul. Fałata 10  w  Słupsku 

- naprawiono drzwi wejściowe do II klatki 
Prace odebrano  05.02.2014 r.     -    koszt robót  160,00 zł 
 

- wymiana wodomierzy 
Prace odebrano  26.05.2014 r.     -    koszt robót  9.551,16 zł     
 

                                                 Razem         -  9.711,16 zł 
 

11.  B. m. ul. Fałata 11 w  Słupsku 

- zabezpieczono  stropodach przed dostępem ptaków 
- uszczelniono  styki opaski budynku z cokołem 
- uzupełniono  uszkodzony tynk na cokole budynku 
Prace odebrano  08.07.2014 r.     -    koszt robót  2.330,19 zł    
 

- wymieniono poziomy CO i CCW 
Prace odebrano  12.09.2014 r.     -    koszt robót  37.737,38 zł 
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- wymiana wodomierzy 
Prace odebrano  26.05.2014 r.     -    koszt robót  8.206,61 zł 
 
                                              Razem          -  48.274,18 zł 
 

12.  B. m. ul. Fałata 12  w  Słupsku 

- uzupełniono uszkodzony tynk i docieplenie na cokole budynku 
- uszczelniono połączenia cokołu z opaską budynku i podjazdami z kostki 
POLBRUK 
Prace odebrano  22.12.2014 r.     -    koszt robót      216,40 zł    
 

- wymieniono  poziomy wody, CCW i cyrkulacji 
Prace odebrano  12.09.2014 r.     -    koszt robót  47.343,47 zł    
 

- wymiana wodomierzy 
Prace odebrano  26.05.2014 r.     -    koszt robót     8.935,01 zł 
 
                                           Razem             -     56.494,88 zł 
 

13.  B. m. ul. Fałata 13 w Słupsku 

- wymiana wodomierzy 
Prace odebrano  26.05.2014 r.     -    koszt robót  5.311,44 zł       
 

 Ponadto wykonano następujące prace remontowo – konserwacyjne 
nieujęte w planie remontów: 
 

1. B. m. Fałata 8 
- usunięcie awarii na poziomach instalacji wody, CCW i cyrkulacji 
Prace odebrano  23.12.2014 r.     -    koszt robót  3.278,82 zł 
 

2. B. m. Fałata 9 
- usunięcie awarii instalacji domofonowej 
Prace odebrano  09.12.2014 r.        -    koszt robót        193,02 zł 
 

3. B. m. Fałata 10 
 

-  wymiana okna w mieszkaniu nr 4 
-  wymiana okna i drzwi balkonowych w mieszkaniu nr 7 
Prace odebrano  04.11.2014 r.        -    koszt robót       2.148,00 zł 
 

4. B. m. Fałata 11 
- usunięcie awarii instalacji domofonowej 
Prace odebrano  09.12.2014 r.        -    koszt robót        528,97 zł 
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5. B. m. Fałata 13 
- usunięcie awarii na poziomach instalacji wody, CCW i cyrkulacji 
Prace odebrano  23.12.2014 r.     -    koszt robót     2.197,25 zł 
 

6. Teren osiedla przy ul. Szafranka 
- naprawa instalacji oświetlenia  
Prace odebrano  09.12.2014 r.     -    koszt robót      1.240,27 zł 
 
- montaż stojaka reklamowego 
Prace odebrano  22.12.2014 r.     -    koszt robót         780,05 zł    
 

                                                 Razem             -  2.020,32 zł 
 

7. B. m. Szafranka 10 
- wymiana pompy w podpiwniczeniu budynku  
  Prace odebrano  29.08.2014 r.     -    koszt robót      1.570,95 zł   
 

- usunięcie przecieków do mieszkania nr 13 i 27  
  Prace odebrano  22.12.2014 r.     -    koszt robót        689,02 zł   
 

- usunięcie awarii instalacji domofonowej 
Prace odebrano  09.12.2014 r.        -    koszt robót        855,73 zł 
 
                                                    Razem             -  3.115,70 zł 
 

8. B. m. Szafranka 12 
-  usunięcie awarii instalacji elektrycznej 
Prace odebrano  09.12.2014 r.        -    koszt robót        201,54 zł 

 
9. Garaż podziemny wielostanowiskowy Szafranka 6-8 

- wymiana poliwęglanu nad bramą wjazdową do garażu 
Prace odebrano  03.12.2014 r.     -    koszt robót  1.119,36 zł 
 
                                                      OGÓŁEM:       186.280,77 zł   
 

Słownie:  sto  osiemdziesiąt  sześć  tysięcy  dwieście  osiemdziesiąt  
      złotych  77/100. 
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IV.    ZARZĄDZANIE   ZASOBAMI   MIESZKANIOWYMI  I  U ŻYTKO- 
 WYMI  ORAZ  WSPÓLNOT Ą  MIESZKANIOW Ą.    
 

Działalność Zarządu Spółki  w  2014 roku  to głównie zarządzanie wybudo-
wanymi lokalami   mieszkalnymi  stanowiącymi własność „Słupskiego Towarzystwa 
Budownictwa  Społecznego” Spółka  z  o.o. tj.: 457 lokalami mieszkalnymi,  zlokali-
zowanymi w sześciu  budynkach  mieszkalnych  przy  ul. Fałata  8,  9,  10, 11, 12  i 13  
(197 mieszkań), w czterech  budynkach przy ul.  Szafranka  6, 8,10 i 12 ( 192 miesz-  
kania ) oraz  w dwóch budynkach przy ul. Narutowicza 5  i  6 ( 68 mieszkań ), 15 lo-
kalami  usługowo – handlowymi,   zlokalizowanymi  w   ww. budynkach,  garażem   
podziemnym  na 60 miejsc parkingowych przy  ul. F. Szafranka 6 - 8 a  także  39 
garażami indywidualnymi,  zlokalizowanymi w podpiwniczeniu  budynków  przy ul.  
Szafranka  10 i 12  w  Słupsku.   
 Ponadto  Zarząd  Spółki  zarządzał również w  2014 roku 24 lokalami  miesz-
kalnymi przeznaczonymi na  najem w budynkach Wspólnoty Mieszkaniowej,   
przy  ul. Szafranka  14 i 16  w  Słupsku, stanowiącymi własność Spółki  a  także  
samą  Wspólnotą  Mieszkaniową w  skład której  wchodzą  właściciele  sprzedanych  
40  lokali  mieszkalnych.  
 
   

Zarządzanie zasobami  mieszkaniowymi   nie stwarzało  większych problemów, 
pomimo  zubożenia naszych lokatorów zmniejszyły  się  zaległości  z tytułu należnych 
czynszów  za  najem  lokali  mieszkalnych. Niżej  przedstawiono procentowe  wskaź-
niki  zadłużenia  Najemców  wobec  Słupskiego TBS Sp. z o.o.  w okresie 11 lat 
2003 – 2014.    

 

Na  dzień  31.12.2003 r.  zaległości  z  tytułu czynszu  wraz z  należnościami  za  
media  wynosiły 54.274,12  zł, co stanowiło  5,43 % zadłużenia  w stosunku do  przy-
chodów  z  tytułu  czynszów z  lokali  mieszkalnych  wynoszących  1.000.276,44 zł  na  
dzień  31.12.2003 r.   
 

Ogółem  zaległości  czynszowe  w   lokalach  mieszkalnych  i  lokalach usługowo - 
handlowych  wraz  z  należnościami za media  na dzień 31.12.2003 r. wynosiły  
72.041,50 zł, co stanowiło 6,51 % zadłużenia  w  stosunku do  wpływów z tytułu 
czynszów  z   lokali  mieszkalnych  i   usługowych  wynoszących  1.106.675,57 zł.   
 

Na  dzień  31.12.2004 r.  zaległości  z  tytułu  czynszu wraz z  należnościami  za  
media wynosiły  42.771,50 zł, co stanowiło 4,05 %  zadłużenia w stosunku do przy-
chodów  z  tytułu  czynszów  z  lokali  mieszkalnych  wynoszących 1.057.207,86 zł  na  
dzień  31.12.2004 r.   

 

Ogółem  zaległości  czynszowe  w  lokalach  mieszkalnych  i  lokalach usługowo – 
handlowych   wraz  z  należnościami  za media  na dzień 31.12.2004 r.  wynosiły  
57.322,74 zł, co stanowiło  4,92%  zadłużenia  w  stosunku do wpływów  z  tytułu  
czynszów z  lokali  mieszkalnych  i  usługowych  wynoszących  1.165.707,34 zł.   
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Na  dzień  31.12.2005 r. zaległości  z  tytułu  czynszu  wraz z  należnościami  za  
media wynosiły  52.156,29 zł, co  stanowi  3,25 % zadłużenia  w  stosunku do przy-
chodów  z  tytułu czynszów  z  lokali  mieszkalnych  wynoszących 1.606.393,88 zł  na 
dzień  31.12.2005 r.    
 

Ogółem zaległości  czynszowe  w  lokalach  mieszkalnych  i  lokalach usługowo – 
handlowych   wraz  z  należnościami  za  media  na  dzień  31.12.2005 r.  wynosiły  
75.816,92 zł,  co  stanowi  4,30 %  zadłużenia  w  stosunku  do  wpływów  z  tytułu  
czynszów  z  lokali  mieszkalnych  i   usługowych  wynoszących  1.761.607,14 zł.     
 

 Na  dzień  31.12.2006 r. zaległości  z  tytułu  czynszu  wraz z  należnościami  za  
media wynosiły  57.350,00 zł, co  stanowi  3,42 % zadłużenia  w  stosunku do przy-
chodów  z  tytułu czynszów  z  lokali  mieszkalnych  wynoszących 1.678.639,00 zł  na  
dzień  31.12.2006 r. 
         

Ogółem zaległości  czynszowe  w  lokalach  mieszkalnych  i  lokalach usługowo – 
handlowych   wraz  z  należnościami  za  media  na  dzień  31.12.2006 r.  wynosiły  
79.667,00 zł,  co  stanowi  4,32 %  zadłużenia  w  stosunku  do  wpływów  z  tytułu  
czynszów  z  lokali  mieszkalnych  i   usługowych  wynoszących  1.843.211,00 zł.   
 

 Na  dzień  31.12.2007 r. zaległości  z  tytułu  czynszu  wraz z  należnościami  za  
media wynosiły  43.788,69 zł, co  stanowi  2,28 % zadłużenia  w  stosunku do przy-
chodów  z  tytułu czynszów  z  lokali  mieszkalnych  wynoszących 1.919.565,51 zł  na 
dzień  31.12.2007 r.    
 

Ogółem zaległości  czynszowe  w  lokalach  mieszkalnych  i  lokalach usługowo – 
handlowych   wraz  z  należnościami  za  media  na  dzień  31.12.2007 r.  wynosiły  
56.712,68 zł,  co  stanowi  2,68 %  zadłużenia  w  stosunku  do  wpływów  z  tytułu  
czynszów  z  lokali  mieszkalnych  i   usługowych  wynoszących  2.115.739,83 zł.    
 
      

 Na  dzień  31.12.2008 r. zaległości  z  tytułu  czynszu  wraz z  należnościami  za  
media wynosiły  62.405,00 zł, co  stanowi  2,75 % zadłużenia  w  stosunku do przy-
chodów  z  tytułu czynszów  z  lokali  mieszkalnych  wynoszących 2.272.640,00 zł  na 
dzień  31.12.2008 r.  
 

Ogółem zaległości  czynszowe  w  lokalach  mieszkalnych  i  lokalach usługowo – 
handlowych   wraz  z  należnościami  za  media  na  dzień  31.12.2008 r.  wynosiły  
81.895,00 zł,  co  stanowi  3,19 %  zadłużenia  w  stosunku  do  wpływów  z  tytułu  
czynszów  z  lokali  mieszkalnych  i   usługowych  wynoszących  2.566.077,00 zł.   
 

 Na  dzień  31.12.2009 r. zaległości  z  tytułu  czynszu  wraz z  należnościami  za  
media wynosiły  77.110,00 zł, co  stanowi  3,13 % zadłużenia  w  stosunku do przy-
chodów  z  tytułu czynszów  z  lokali  mieszkalnych  wynoszących 2.460.701,00 zł  na 
dzień  31.12.2009 r.  
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Ogółem zaległości  czynszowe  w  lokalach  mieszkalnych  i  lokalach usługowo – 
handlowych   wraz  z  należnościami  za  media  na  dzień  31.12.2009 r.  wynosiły  
100.221,00 zł,  co  stanowi  3,57 %  zadłużenia  w  stosunku  do  wpływów  z  tytułu  
czynszów  z  lokali  mieszkalnych  i   usługowych  wynoszących  2.807.848,00 zł.   

 
Na  dzień  31.12.2010 r. zaległości  z  tytułu  czynszu  wraz z  należnościami  za  

media wynosiły  114.606,00 zł, co  stanowi  3,64 % zadłużenia  w  stosunku do przy-
chodów  z  tytułu czynszów  z  lokali  mieszkalnych  wynoszących 3.151.527,00 zł  na 
dzień  31.12.2010 r.  

 

Ogółem zaległości  czynszowe  w  lokalach  mieszkalnych  i  lokalach usługowo – 
handlowych   wraz  z  należnościami  za  media  na  dzień  31.12.2010 r.  wynosiły  
132.072,00 zł,  co  stanowi  3,77 %  zadłużenia  w  stosunku  do  wpływów  z  tytułu  
czynszów  z  lokali  mieszkalnych  i   usługowych  wynoszących  3.505.598,00 zł.   
 

Na  dzień  31.12.2011 r. zaległości  z  tytułu  czynszu  wraz z  należnościami  za  
media netto wynosiły 133.518,80 zł, co stanowi 4,17 % zadłużenia w stosunku do 
przychodów  z  tytułu czynszów  z  lokali  mieszkalnych  wynoszących 3.200.060,12 
zł  na dzień  31.12.2011 r.  

 

Ogółem zaległości  czynszowe  w  lokalach  mieszkalnych  i  lokalach usługowo – 
handlowych   wraz  z  należnościami  za  media  na  dzień  31.12.2011 r.  wynosiły  
151.399,02 zł,  co  stanowi  4,25 %  zadłużenia  w  stosunku  do  wpływów  z  tytułu  
czynszów  z  lokali  mieszkalnych  i   usługowych  wynoszących  3.561.535,17 zł.   
 

Na  dzień  31.12.2012 r. zaległości  z  tytułu  czynszu  wraz z  należnościami  za  
media netto wynosiły  154.876 zł, co  stanowi  4,54 % zadłużenia  w  stosunku do 
przychodów  z  tytułu czynszów  z  lokali  mieszkalnych  wynoszących 3.409.213, zł  
na dzień  31.12.2012 r.    

 

Ogółem zaległości  czynszowe  w  lokalach  mieszkalnych  i  lokalach usługowo – 
handlowych   wraz  z  należnościami  za  media  na  dzień  31.12.2012 r.  wynosiły  
171.222,00 zł,  co  stanowi  4,52 %  zadłużenia  w  stosunku  do  wpływów  z  tytułu  
czynszów  z  lokali  mieszkalnych  i   usługowych  wynoszących  3.785.839,00 zł.   
 

Na  dzień  31.12.2013 r. zaległości  z  tytułu  czynszu  wraz z  należnościami  za  
media netto wynosiły  138.425,93 zł, co  stanowi  4,12 % zadłużenia  w  stosunku do 
przychodów  z  tytułu czynszów  z  lokali  mieszkalnych  wynoszących 3.358.433,33 
zł  na dzień  31.12.2013 r.  

 

Ogółem zaległości  czynszowe  w  lokalach  mieszkalnych  i  lokalach usługowo – 
handlowych   wraz  z  należnościami  za  media  na  dzień  31.12.2013 r.  wynosiły  
147.833,79 zł,  co  stanowi  3,94 %  zadłużenia  w  stosunku  do  wpływów  z  tytułu  
czynszów  z  lokali  mieszkalnych  i   usługowych  wynoszących  3.748.982,27 zł.   
 

   



      - 18 - 
 
Na  dzień  31.12.2014 r. zaległości  z  tytułu  czynszu  wraz z  należnościami  za  

media netto wynosiły  125.658,80 zł, co  stanowi  3,68 % zadłużenia  w  stosunku do 
przychodów  z  tytułu czynszów  z  lokali  mieszkalnych  wynoszących 3.414.076,62 
zł  na dzień  31.12.2014 r.  

 

Ogółem zaległości  czynszowe  w  lokalach  mieszkalnych  i  lokalach usługowo – 
handlowych   wraz  z  należnościami  za  media  na  dzień  31.12.2014 r.  wynosiły  
132.736,11 zł,  co  stanowi  3,39 %  zadłużenia  w  stosunku  do  wpływów  z  tytułu  
czynszów  z  lokali  mieszkalnych  i   usługowych  wynoszących  3.909.856,04 zł.   

 
Od dnia  1 stycznia  2012 r.  Spółka  prowadzi pełną księgowość  na  podstawie  

zintegrowanego systemu komputerowego ADA autorstwa Firmy pn. Zakład Informa-
tyki Stosowanej s.c. Jarosław Glapiak  Beata Mazur Glapiak ul. Rumińskiego  6, 
85-030 Bydgoszcz zainstalowanego  ww. firmę  w  miesiącu grudniu 2011 roku. 

 
        Zaległości czynszowe na dzień 31.12.2014 r. są większe, ponieważ w  kwocie  na-
leżności  nie zawarte  zostały wpłaty Najemców z  tytułu czynszu za miesiąc grudzień  
2014 r.,  które  zostały  przez  nich  dokonane  w  ostatnich  dniach  miesiąca  
grudnia 2014 r. w  urzędach  pocztowych lub innych  kasach  ( np. typu „Złotówka”)  
a  które  wpłynęły  na  rachunek  bankowy  Spółki  dopiero w  miesiącu  styczniu  
2015 roku.    

Słupskie  TBS Sp.  z o.o. systematycznie  dostarcza  lokatorom  wezwania  do  
zapłaty, informując jednocześnie o występujących zaległościach. W 2014 roku  do-
starczono łącznie 686 takich wezwań dotyczących lokali mieszkalnych, lokali 
użytkowych, garaży i  miejsc postojowych.  Dla  porównania  przedstawiamy z 
okresu trzech lat jak  niżej : 

 
     rok  2012   rok 2013      rok 2014 

1.)  osiedle  przy  ul. Fałata    -  190   298  234 wezwań 
2.)  osiedle  przy ul. Szafranka   -  158   336  275 wezwań 
3.)  osiedle  przy  ul. Narutowicza  -    41     98    78 wezwań 
4.)  lokale  użytkowe   -    25     34    33 wezwań 
5.)  garaże  i  miejsca postojowe  -    30     63                  66 wezwań 
                                  razem     444  829  686 wezwań 

 
 
Dwa  razy do roku (w miesiącu kwietniu i październiku ) dostarczane są  

lokatorom naliczenia  odsetek  ustawowych z tytułu nieterminowej zapłaty za czynsz.  
W  2014 roku  dostarczono  251  wezwań  do uregulowania  odsetek  za  zwłokę  
(noty odsetkowe za nieterminową  zapłatę )  na  łączną  kwotę  15.939,29 zł  w tym : 
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           rok 2012   rok  2013     rok 2014 
odsetki  od  lokali  mieszkalnych   -  15.287,61 zł     15.076,23  zł    15. 183,96 zł 
odsetki  od lokali  użytkowych  -    1.133,91 zł  944,82  zł         575,42 zł 
odsetki  od  garaży i miejsc postojowych -       136,26 zł  134,86  zł         179,91 zł  

    razem     16.557,78 zł       16.155,91 zł    15.939,29 zł 
 
 

Ponadto do  Najemców  posiadających zaległość większą  niż  trzy  pełne okresy  
płatności wysłano 23 pisma uprzedzające o zamiarze wypowiedzenia umowy naj-
mu w  przypadku  nie  spłacenia  należności w  wyznaczonym  terminie  oraz  złożono  
w  Sądzie Rejonowym  w  Słupsku  2 pozwy  o  nakaz  zapłaty w  postępowaniu  
upominawczym.  W  2014 r.  Zarząd  Spółki otrzymał  prawomocne wyroki  spraw  
sądowych z 21  pozwów  złożonych  pod  koniec 2013 roku o  nakaz  zapłaty  w  po-
stępowaniu  upominawczym.  

18 nowych   pozwów  o  nakaz  zapłaty  w  postępowaniu upominawczym  
zostało  złożone   w  Sądzie  Rejonowym  w  Słupsku : 

dnia  20 lutego  2015 r.  – 7  szt 
dnia  20 marca  2015 r. – 11 szt. 

     
 Z  powodu   występujących  dużych  zaległości   czynszowych,  osobom  którzy 
nie wykazali   dobrej  woli  w  spłacie  zadłużenia  Zarząd  Spółki  wypowiedział   
Najemcom  4 umowy  najmu  lokalu  mieszkalnego.  
Aktualnie  mieszkają  w  zajmowanych  lokalach  mieszkalnych  bez  tytułu  praw-
nego,  płacąc  do  Spółki  odszkodowanie za bezumowne korzystanie z  lokalu  
mieszkalnego.  Na  dzień 31.12.2014 r. jest  takich 12 osób.     
 
              E K S M I S J E  
 

Zarząd  Spółki dnia 17 marca 2011 r.  złożył  w  Sądzie Rejonowym w Słupsku  
pozew  o  eksmisję  z  lokalu   mieszkalnego  przy  ul. F.  Szafranka  8/18   lokatorki  
wraz z córką i małoletnim  synem, z powodu zadłużenia czynszowego  w wysokości  
9.485,01 zł,  na dzień  złożenia pozwu. 

Sąd  wydał  dnia 13 grudnia 2012 r.  wyrok  zaoczny   nakazując  Pozwanym  
opróżnić, opuścić  i  wydać Słupskiemu  TBS Sp. z o.o. lokal mieszkalny przy ul. 
Szafranka  8/18 w  Słupsku  ustalając  jednak,  że  pozwanym  przysługuje  lokal  
socjalny  z  powodu  małoletniego  syna. 
Wyrok  uprawomocnił  się  dnia 12 stycznia 2013 r. 
Zarząd  Spółki  wystąpił  z  pismem do Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Miesz-
kaniowej  Sp. z o.o.  o  przyznanie  powyższego lokalu socjalnego  poza kolejnością,  
umożliwiając  zagospodarowanie  mieszkania  po Pozwanych dla Najemców zajmu-
jących lokal komunalny i  zobowiążą  się  go  zdać  do Urzędu  Miejskiego w  Słupsku. 
Eksmisja  z ww. lokalu  mieszkalnego nie  odbyła  się , ponieważ  w  miesiącu  lutym 
2014 roku  Pozwana  spłaciła  całkowite  zadłużenie,  aktualnie  mieszka  wraz  z 
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  synem i  córką  bez  tytułu  prawnego  płacąc  do  Słupskiego TBS Sp. z o.o. odszko-
dowanie za  bezumowne korzystanie  z  lokalu  mieszkalnego. 
 

        Zarząd  Spółki dnia 06 czerwca 2012 r. złożył  w Sądzie Rejonowym w Słupsku 
pozew o eksmisję z  lokalu  mieszkalnego  przy  ul. Szafranka 6/11  kolejnego 
lokatora  wraz z  małoletnią  córką z  powodu dużych  zaległości czynszowych, które   
na dzień złożenia pozwu  wynosiły 7.728,66 zł.  
 
Odbyła  się  jedna  sprawa  sądowa  dnia 28 sierpnia 2012 r.  pod  nieobecność  
Pozwanych. 
         W związku z  powyższym Sąd wydał  wyrok zaoczny dnia 28 sierpnia 2012 r., 
nakazując  pozwanym  aby  opróżnili, opuścili  i  wydali lokal  mieszkalny  Słup-
skiemu  TBS. 
Wyrok  powyższy  uprawomocnił  się  dnia 22 września  2012 r. 
          Podobnie jak w poprzednim przypadku Zarząd  Spółki  wystąpił już z trzema 
pismami do Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej  Sp. z o.o. o  przy-
znanie powyższego lokalu socjalnego  poza kolejnością,  umożliwiając  zagospodaro-
wanie  mieszkania po Pozwanych dla Najemców zajmujących lokal komunalny i  
zobowiążą  się  go  zdać do Urzędu  Miejskiego w  Słupsku. W  ostatnim piśmie Prezes 
Zarządu  PGM  Sp. z o.o.  w  Słupsku w  odpowiedzi na nasze  pismo sprawie 
przyspieszenia przydziału  lokalu  socjalnego poinformował  dnia 9 stycznia 2014 r. 
Słupskie  TBS Sp. z o.o. o  11 pozycji do  realizacji.  Przez   cały 2013 rok  
oczekiwania  przesunęliśmy  się  z  poz. 14  na 11. Zarząd  Spółki zwrócił się do  
Zarządu PGM  Sp.  z o.o z  ponowną  prośbą  o  przyśpieszenie  realizacji ww. wyroku 
o eksmisję  w marcu  2015 r.. Spółka  otrzymała  odpowiedź  od Wiceprezesa Zarządu,  
że aktualnie  przedmiotowy  wyrok  znajduje się  na  5  pozycji.    
  Zadłużenie  lokatora  na  dzień  28  lutego  2015 r.  wynosi  14.794,05 zł  plus  
należne  odsetki  od nieterminowej  zapłaty. Sytuacja ta nie jest  korzystna dla Spółki,  
ponieważ  Komornik  Sądowy  przy  Sądzie Rejonowym  w  Słupsku  umorzył  postę-
powanie  w  sprawie   nakazu  zapłaty  w  postępowaniu   upominawczym,   z  powodu 
braku  możliwości  ściągnięcia  należności  od  Pozwanej. 
 

W  2014 roku Zarząd  Spółki  złożył  w Sądzie Rejonowym w Słupsku dwa 
pozwy o eksmisję z  lokali  mieszkalnych z  powodu  dużych zaległości  czynszo-
wych : 
1. Dnia 31 stycznia 2014 r. pozew dla rodziny  czteroosobowej  zamieszkałej w lokalu  
    mieszkalnym  przy  ul. Fałata 8 m. 24. 
    Zaległości  czynszowe   na  dzień  złożenia  pozwu  wynosiły   10.769,93  zł  plus   
    odsetki ustawowe  od  nieterminowej  zapłaty. 
    Na rozprawie  w  dniu  03  czerwca  2014 r.  Zarząd  Spółki  wyraził  zgodę  na  za- 
    wieszenie  postępowania   sądowego  na okres  jednego  roku.  Pozwana złożyła  de- 
    klarację  regularnego płacenia  czynszu  bieżącego  oraz  spłatę  zaległości w małych   
    ratach.   Pozwana  starała się  płacić  bieżący  czynsz  najmu  ale  zadłużenie  się  nie 
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    zmniejszyło  i   na  dzień   28 lutego  2015 r.  wynosiło  – 11.703,99  zł . 
    Dlatego  też  dnia  20 marca 2015 r. Zarząd  Spółki  złożył   w  Sądzie  Rejonowym  
    w  Słupsku pozew  o  nakaz  zapłaty. Sprawa  jest  w  trakcie  rozpatrywania  przez  
    Sąd,   nie  mamy  jeszcze  prawomocnego  nakazu  zapłaty.  
 
2. Dnia 31 stycznia 2014 r.  Zarząd Spółki złożył w  Sądzie Rejonowym w Słupsku  
    pozew  o eksmisję  dla rodziny  czteroosobowej  zamieszkałej w lokalu  mieszkal- 
    nym  przy  ul. Szafranka  8 m. 9. 
    Zaległości  czynszowe   na  dzień  złożenia  pozwu  wynosiły   13.353,26  zł  plus   
    odsetki ustawowe  od  nieterminowej  zapłaty. 
    W 2014 roku odbyły  się  trzy sprawy sądowe  z  udziałem  pełnomocnika  Pozwa-   
    nych. 
          Sąd wydał  wyrok  dnia 10 października 2014 r., nakazując  pozwanym  aby  
opróżnili, opuścili  i  wydali lokal  mieszkalny  Słupskiemu  TBS. 
Trzy  osoby  pozwane  mają  prawo  do  lokalu  socjalnego. 
Wyrok  powyższy  uprawomocnił  się dopiero  dnia  10   lutego  2015 r. 
 
          Podobnie jak w poprzednim przypadku Zarząd  Spółki  wystąpił dnia 16 marca 
2015 r.  z pismem do Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej  Sp. z o.o. 
o przyznanie powyższego lokalu socjalnego  poza kolejnością,  umożliwiając  zagospo-
darowanie  mieszkania  po Pozwanych dla  Najemców  zajmujących  lokal komunalny 
i  zobowiążą  się  go  zdać do Urzędu  Miejskiego w  Słupsku.  
Z  powodu  tak  długo  toczącej  się  sprawy  sądowej  zadłużenie  pozwanych zwię-
kszyło  się  i na dzień 28 luty  2015 r.  wynosi  już   25.881,88 zł.       
 

Zarząd  Spółki  jest w  posiadaniu  prawomocnego  wyroku  dotyczącego  nakazu  
zapłaty w  postępowaniu   upominawczym dla ww. pozwanych i skierował  sprawę  do  
Komornika Sądowego. Z powodu  innych  zajęć  komorniczych  a  także braku ściągal-
ności  zadłużenie  z miesiąca  na  miesiąc się  powiększa się o kwotę ok. 1000,00 zł 
dlatego  też  przyznanie lokalu socjalnego dla ww. pozwanych  jest sprawą  najpil-
niejszą.   
 

NALEŻNOŚCI   W   LOKALACH   USŁUGOWO – HANDLOWYCH  
        w  latach  2003 – 2014  kształtowały się  jak  niżej : 

 

 Na  dzień  31.12.2003 r.  zaległości  z  tytułu  czynszu  wraz  z  należnościami  
za  media  w  lokalach  usługowo  -  handlowych  wynosiły 17.767,38  zł, co stanowiło   
16,70 %   zadłużenia  w  stosunku  do przychodów  w  2003 roku,  które  wynosiły  
106.399,13 zł.        
 Na  dzień  31.12.2004 r. zaległości  z  tytułu  czynszu wraz  z  należnościami  za  
media  w  lokalach  usługowo – handlowych  wynosiły  14.551,24 zł,  co stanowiło 
13,41 %  zadłużenia  w  stosunku do przychodów  w  2004 roku, które  wynosiły 
108.499,48 zł.    
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 Na  dzień  31.12.2005 r.  zaległości  z  tytułu  czynszu  wraz  z  należnościami 
za  media  w  lokalach  usługowo – handlowych  wynosiły  23.660,63 zł,  co  stanowi 
15,24 %  zadłużenia   w  stosunku  do przychodów   w  2005 roku,  które  wynosiły 
155.213,26 zł.  

 Na  dzień  31.12.2006 r.  zaległości  z  tytułu  czynszu  wraz  z  należnościami 
za  media  w  lokalach  usługowo – handlowych  wynosiły  22.317,00 zł,  co  stanowi 
13,56 %  zadłużenia   w  stosunku  do  przychodów   w  2006 roku,  które  wynosiły 
164.572,00 zł.  

 Na  dzień  31.12.2007 r.  zaległości  z  tytułu  czynszu  wraz  z  należnościami  
za  media  w  lokalach  usługowo – handlowych  wynosiły  12.923,99 zł,  co  stanowi 
6,59 %  zadłużenia w  stosunku  do  przychodów   w  2007 roku,  które  wynosiły 
196.174,32 zł. 
 Na  dzień  31.12.2008 r.  zaległości  z  tytułu  czynszu  wraz  z  należnościami 
za  media  w  lokalach  usługowo – handlowych  wynosiły  19.490,00 zł,  co  stanowi 
6,64 %  zadłużenia   w  stosunku  do  przychodów   w  2008 roku,  które  wynosiły 
293.437,00 zł.     
 Na  dzień  31.12.2009 r.  zaległości  z  tytułu  czynszu  wraz  z  należnościami 
za  media  w  lokalach  usługowo – handlowych  wynosiły  23.111,00 zł,  co  stanowi 
6,65 %  zadłużenia   w  stosunku  do  przychodów   w  2009 roku,  które  wynosiły 
347.147,00 zł.     
 Na  dzień  31.12.2010 r.  zaległości  z  tytułu  czynszu  wraz  z  należnościami 
za  media  w  lokalach  usługowo – handlowych  wynosiły  17.466,00 zł,  co  stanowi 
4,93 %  zadłużenia   w  stosunku  do  przychodów   w  2010 roku,  które  wynosiły 
354.071,00 zł.     

Na  dzień  31.12.2011 r.  zaległości  z  tytułu  czynszu  wraz  z  należnościami 
za  media  w  lokalach  usługowo – handlowych  wynosiły  17.880,22 zł,  co  stanowi 
4,95 %  zadłużenia   w  stosunku  do  przychodów   w  2011 roku,  które  wynosiły 
361.475,05 zł.    

Na  dzień  31.12.2012 r.  zaległości  z  tytułu  czynszu  wraz  z  należnościami 
za  media  w  lokalach  usługowo – handlowych  wynosiły  15.433,96 zł,  co  stanowi 
4,14 %  zadłużenia   w  stosunku  do  przychodów   w  2012 roku,  które  wynosiły 
372.785,91 zł.     

Na  dzień  31.12.2013 r.  zaległości  z  tytułu  czynszu  wraz  z  należnościami  
za  media  w  lokalach  usługowo – handlowych  wynosiły  9.000,32zł,  co  stanowi 
2,43 %  zadłużenia   w  stosunku  do  przychodów  w  2013 roku,  które  wynosiły 
369.845,42 zł.     

Na  dzień  31.12.2014 r.  zaległości  z  tytułu  czynszu  wraz  z  należnościami 
za  media  w  lokalach  usługowo – handlowych  wynosiły  7.077,31 zł,  co  stanowi 
1,93 %  zadłużenia   w  stosunku  do  przychodów  w  2014 roku,  które  wynosiły 
365.761,10 zł.     
 
 
 



      - 23 - 
 

W  należnościach z  tytułu  czynszu w  w/w lokalach  usługowych  Słupskiego 
TBS  Sp. z o.o. tkwi także kwota  z  tytułu  rozliczenia mediów za miesiąc  grudzień  
2013 r., które  zostały  naliczone  na  dzień  31.12.2014 r.   z   terminem  płatności  
w  miesiącu  styczniu  2015 r..   
 

  Duży  wpływ  na  ww.  wyniki  miała  działalność  gospodarcza  wynajmu-
jących  firm  lokale  użytkowe, które  przez  cały  2014 rok pomimo  trudnej  sytuacji  
finansowej  - bo prowadzona  działalność  nie  przynosiła  oczekiwanych  zysków,  to  
zadłużenie  w  2014 roku  i  tak  znacznie  się  obniżyło,  w  porównaniu  do  lat  
ubiegłych.   

 

Na  15  wynajętych lokali usługowo – handlowych w  2014 roku  nie zmie-
nili się   dzierżawcy.  

 

Na  dzień  31.12.2014 r. : 
1.) wszystkie  lokale usługowo - handlowe były  wynajęte,  
2.) wystąpiły 2 pustostany  dotyczące miejsc  parkingowych   w  garażu  podziemnym  
3.)  wszystkie  garaże  indywidualne   były  wynajęte. 
   
V.   WYNIK   FINANSOWY   SPÓŁKI . 
 
 W  2014 roku  działalność Zarządu  Spółki   spowodowała uzyskanie   -  
zysku  netto  w  wysokości   519.660,66 zł.   
  
   Zgodnie  z  celem statutowym   Zarząd  Spółki  proponuje  przeznaczyć zysk na 
kapitał  zapasowy   a  w  szczególności  : 
-  kapitał  remontowy           -    259.012,74 zł  
-  kapitał   z  przeznaczeniem  na  wymianę  wodomierzy  -      22.820,00 zł 
-  kapitał  z  przeznaczeniem  na  inwestycje   -    237.827,92 zł   
 
          Zgodnie  z art. 24. ust.2  ustawy  z dnia 26 października 1995 roku  o  niektórych  
formach popierania  budownictwa  mieszkaniowego ( Dz.U. z 2013 roku, poz.255 )  
dochody  towarzystwa nie  mogą  być przeznaczone  do  podziału  między Wspólników  
lub  członków. Przeznacza się  je w całości na  działalność  statutową  towarzystwa  
(  w  załączeniu  OPINIA  PRAWNA  w  sprawie przeznaczenia dochodów  Towarzy-
stwa  Budownictwa  Społecznego   z dnia  29 października 2012 r. )   

   
 Znaczący  wpływ na  przychody  Spółki stanowiły : 
 a)    przychody ze sprzedaży najmu       3.909.856,04 zł 
        w  tym : 
      - z  tytułu  najmu  lokali  mieszkalnych  przy ul. Fałata,   
        ul. Szafranka  i ul. Narutowicza w Słupsku      3.544.094,94 zł 

      - z  tytułu  dzierżawy  lokali  użytkowych  przy ul. Fałata 11 i 12 
        i  ul . Szafranka 6 i 10  oraz  wynajmu  miejsc parkingowych 
        garażu  podziemnym  i wynajmu garaży  indywidualnych  369.845,42 zł 
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b) przychody  ze  sprzedaży  mieszkań (1 szt )  w budynkach  Nr 5  

przy  ul. Szafranka  14  w Słupsku          165.480,50 zł 
c)  przychody  z  tytułu  zarządzania  Wspólnotą  Mieszkaniową             30.938,88 zł   
      w   budynkach  jw. 
d)  wartość  wytworzenia produktów własnych – koszt  mieszkań 
      wynajętych przy ul. Szafranka 14 i 16 w Słupsku    1.498.582,70 zł 
e) przychody  ze  sprzedaży towarów tj. wartość  gruntu  sprzedanego 

mieszknia  przy  ul. Szafranka 14  w Słupsku         18.286,80 zł
                      

 Ponadto Zarząd Słupskiego TBS  Sp. z o.o. lokował  w  banku  na lokatach  ter-
minowych ( nawet  kilkudniowych ) wszelkie wolne  środki  finansowe w  danym mie-
siącu,  co  pozwoliło osiągnąć w  2014 roku  przychód dla Spółki  z tytułu odsetek 
w wysokości   235.307,13 zł.    

Z  tytułu odsetek za zwłokę w opłacie czynszów najmu i dzierżawy osiągnięto 
przychód w  wysokości  15.939,29 zł. 
 

Zarząd  Spółki  w 2014 roku przygotował  dokumenty do udziału w „Ogólno-
polskim Rankingu Najlepszych  TBS –ów za  2014 rok” organizowanym przez 
Redakcję Strefa  Gospodarki  BIZNES MAGAZYN.  Analizie poddane  zostały 
osiągane wyniki finansowe Spółki w poprzednich latach,  inwestycje, działania na polu 
zarządzania  nieruchomościami, posiadane nagrody i certyfikaty  oraz  tzw. „autorytet  
branżowy”. 

 

Wyniki powyższego  rankingu  ukazały się w  Gazecie Prawnej dnia  18 lipca 2014 r. 
Słupskie  TBS  Sp. z o.o.  zajęła  piąte  miejsce w Ogólnopolskim Rankingu  Naj-
lepszych TBS – ów  za 2014 rok. ( w załączeniu  kserokopia artykułu z Gazety 
Prawnej ).   

 

Zarząd  Spółki ma nadzieję na  otrzymanie pozytywnej  oceny w/w  wyniku  
finansowego,  przy  ocenie  jego  działalności  za  2014 rok. 
 
             
VI.    ZATRUDNIENIE . 
 
Spółka  zatrudniała na  etacie na  dzień  31.12.2014 r.  -   6 osób : 
 

1.   Prezesa  Zarządu - pełny etat 
2. Główną  Księgową    -  ¾ etatu 
3. Księgową  -  pełny etat 
4. Administratora, Specjalistę ds. pracowniczych i obsługi  statutowej  władz 

Spółki   -  pełny  etat 
5. Inspektora  Nadzoru  Budowlanego - Administratora  - pełny  etat    
6. Pracownika  Administracyjno – Biurowego - pełny  etat. 
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Ponadto  Spółka  zatrudnia na  umowę  - zlecenie : 
-    Radcę  Prawnego 
-    Gospodarza   domów  na Osiedlu  mieszkaniowym przy ul. Fałata  i  ul. Naru- 
      towicza ( gońca ) 
-    Gospodarza   domów  na  Osiedlu  mieszkaniowym przy ul. F. Szafranka   
      (gońca ) 
       
      Zarząd  Spółki  w  ramach  oszczędności nie zatrudnia  więcej  pracowników  
i  dlatego  łączone  są  obowiązki  i  stanowiska  pracy.   
 
 

Prezes  Zarządu  zatrudniona  została  na pełny  etat  w  Spółce  od  dnia 1 stycznia 
1998 r..    

  

Administratora   zatrudniono  od  dnia  17 września 1998 r. 
Pani  Administrator  została  zatrudniona  w  marcu 1998 r. początkowo  na  okres 
próbny  w  ramach  prac  interwencyjnych,   w  związku  ze  zmianą  siedziby  Spółki 
na ul. Tuwima 23. Zarząd   Spółki   był  zadowolony  z  współpracy, dlatego  też   
zatrudnił  ją  na  stanowisku  Administratora  na  czas  nieokreślony.   
        

Księgowa  została zatrudniona od dnia 11.04.2001 r.  do 10.10.2001 r. począt-
kowo  na okres próbny. Dnia  11.10.2001 r. Zarząd  Spółki zawarł z Księgową kolejną 
umowę  na czas określony do 10.10.2002 r. Po  sprawdzeniu  umiejętności  Księgowej  
obsługi komputera  oraz  pracy na programach użytkowych  Zarząd  Spółki  zatrudnił  
ją od  dnia 11.10.2002 r. na czas nieokreślony.  

   

        Pani Inspektor  Nadzoru Budowlanego została zatrudniona od  dnia  15.07.2002 r.  
do 14.11.2002 r.  na  czas  określony a  następnie  od  dnia 15.11.2002 r.  na  czas  nie-
określony. Dnia 27 lipca 2007 r.  sama wypowiedziała  umowę  o  pracę z  trzymie-
sięcznym terminem wypowiedzenia w związku z planowanym przejściem na  wcześ-
niejszą  emeryturę. 
Zarząd   Spółki  rozwiązał  umowę  o  pracę    na  prośbę pracownika  z  dniem 27 paź-
dziernika  2007 r.   

Na  jej  stanowisko  pracy  został  zatrudniony  od  dnia  01 grudnia 2007 r. na  
czas  nieokreślony  nowy Inspektor Nadzoru  Budowlanego. 
 

Pani Prezes DANUTA PIETROŃ  posiadając od dnia 10 marca 1978 r.  upra-
wnienia budowlane w  specjalności konstrukcyjno – budowlanej, do kierowania, 
nadzorowania i kontrolowania budowy i robót,  od   początku realizacji  wszystkich 
przedsięwzięć  inwestycyjno - budowlanych  zajęła się  jego obsługą inwestorską i 
równocześnie nadzorem, przyjmując obowiązki Inspektora nadzoru budowlanego 
przy budowie budynków mieszkalnych przy ul. Fałata 9,10,11,12, 8 i 13 ( sześć 
budynków – 197 mieszkań ) a  następnie inspektora  koordynującego i  nadzoru-
jącego  pracę inspektorów  nad robotami  budowlanymi,  sanitarnymi  i  elektrycznymi, 
koordynatora prac wszystkich Wykonawców  przy  budowie budynków  mieszkal- 
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nych na Osiedlu  Westerplatte – Hubalczyków tj. ul. Szafranka 6,8, 10 i 12  ( cztery  
budynki – 192 mieszkania ),  przy  ul. Narutowicza  5 i 6  ( dwa budynki – 68 
mieszkań ) oraz przy budowie  budynków mieszkalnych  Wspólnoty Mieszkaniowej  
przy  ul. Szafranka 14, 16 i 18  ( trzy budynki – 100 mieszkań ). 

 

       Powyższe  prace  były i  są  wykonywane przez Danutę Pietroń bez  dodatko-
wego wynagrodzenia  w ramach  płacy Prezesa Zarządu.     
 

Spółka  od  początku  założenia nie zatrudniała  Inwestora Zastępczego  do  pro-
wadzenia  i  nadzorowania  wyżej  wymienionych inwestycji .  Koszty  nadzoru  inwe-
storskiego zmniejszały  koszty zarządu Spółki   a  obciążały  koszty  danej  inwestycji.       
   

W  związku  z  planowanym  rozpoczęciem  budowy  budynków  mieszkalnych  
na  Osiedlu  Westerplatte – Hubalczyków ,  które  zlokalizowane  są  na  drugim końcu  
Miasta  Słupska  w  znacznej  odległości  od  siedziby Słupskiego TBS Sp. z o.o. oraz   
nadmiarem  obowiązków  jako  Prezesa  Zarządu,  Zarząd  Spółki  zatrudnił  do po-
mocy  Inspektora Nadzoru  Budowlanego, dalej  jednak  pozostając  Inspektorem  ko-
ordynuj ącym czuwając  nad  prawidłową  realizacją  wszystkich  zadań  inwestycyj-
nych,  pełniąc  funkcję  Inwestora  Zastępczego.  

Pani  Prezes  Danuta  Pietroń  jest  także licencjonowanym zarządcą  nieru-
chomości  od dnia  16 stycznia 2002 roku.  Licencja  zawodowa zarządcy nieru-
chomości  została  nadana  przez  Urząd  Mieszkalnictwa  i Rozwoju  Miast. 
             

Po wybudowaniu pierwszych budynków przy ul. Szafranka w  grudniu 2004 
roku Inspektor Nadzoru Budowlanego przejął  również obowiązki Administratora   
Osiedla  mieszkaniowego  przy  ul. Szafranka. Do stycznia 2008 r.  wybudowano 192 
lokale mieszkalne, garaż podziemny na 60  miejsc  postojowych, 39 garaży  indywidu-
alnych znajdujących się w podpiwniczeniu dwóch budynków mieszkalnych  i 5 lokali  
użytkowych.  

Ponadto Inspektor zajmuje się także wszystkimi  sprawami  technicznymi  zwią-
zanymi z  eksploatacją  wszystkich  budynków  mieszkalnych  stanowiących  własność  
Spółki i Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Szafranka 14 i 16 w Słupsku. 
Przeprowadza roczne i  pięcioletnie  przeglądy  budowlane, prowadzi zgodnie z  prze-
pisami prawa budowlanego książki obiektów  dla wszystkich budynków mieszkalnych 
i garażu podziemnego, zleca i nadzoruje wykonanie  remontów w zasobach Spółki  itp. 
 Odpowiedzialny  jest  za przygotowywanie i przeprowadzanie  przetargów zgo-
dnie  z  ustawą  o  zamówieniach publicznych. 
           W okresach prowadzenia inwestycji  pełni obowiązki Inspektora Nadzoru Robót  
Budowlanych. Zajmuje się także przygotowywaniem dokumentów do notariusza 
dotyczących sprzedaży mieszkań,  udziela wszelkich  informacji  związanych z  ich  
sprzedażą.   
 

Główna  Księgowa prowadzi  całą  księgowość Słupskiego TBS sp. z o.o., 
przygotowuje sprawozdania, analizy i prognozy  finansowe na  następne lata,  zgodnie 
z  wymaganiami  BGK, wykonuje  zestawienia należności  czynszowych, ilości zadłu- 
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żonych lokatorów   Do dodatkowych obowiązków Głównej  Księgowej  należy prowa-
dzenie  księgowości Wspólnoty  Mieszkaniowej,  przygotowywanie wszystkich doku-
mentów,  prowadzenie  korespondencji z członkami Wspólnoty, organizacja zebrań 
Wspólnoty,  rozliczenia,  nadzoruje  pracę  Księgowej,  itp.      

 

      Pani Księgowa zajmuje się prowadzeniem księgowości Słupskiego TBS Sp. z o.o.,  
windykacją zaległych czynszów  za  lokale  mieszkalne,  usługowe  i  garaże,  wysta-
wianiem faktur, wezwań do  zapłaty,  przygotowuje  pozwy  do  Sądu o  nakaz  
zapłaty. 
 

Pani Administrator   prowadzi  kadry,  bhp,  przyjmuje  wszystkich  kandyda-
tów  na Najemców, przygotowuje umowy najmu i wszelkie dokumenty do zasiedlenia 
mieszkań, jako administrator nalicza czynsze, opisuje faktury, dokonuje odczytów  wo-
domierzy, rozlicza  zużycie zimnej  i  ciepłej  wody, wywóz nieczystości  stałych,  kon-
troluje  pracę  gospodarza  domów przy  ul.  Fałata  i ul. Narutowicza.  

Pani  Księgowa  i Pani  Administrator  posiadają  również licencje zarządcy  
nieruchomości  od  dnia  03 kwietnia  2012 r.  

 

         Pracownik Administracyjno – Biurowy  prowadzi  sekretariat Słupskiego TBS,  
opisuje  faktury,  przyjmuje interesantów, kandydatów na Najemców  i  przyszłych 
właścicieli mieszkań,  przygotowuje  umowy najmu na  miejsca postojowe i  garaże 
indywidualne,  sprząta  biuro  Spółki.  
 
 

VII .   WSPÓŁPRACA   Z   RADĄ   NADZORCZĄ . 
 

 Rada  Nadzorcza  informowana była  we  wszystkich istotnych  sprawach.  Na 
posiedzeniach  Rady  jak i w kontaktach  z Członkami  Rady wynikających  z  doraźnej 
potrzeby Spółki, Zarząd przedstawiał bieżące problemy i zagadnienia dotyczące  spraw 
finansowych, inwestycji, rozliczeń z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i  organizacji  
pracy. 

Rada  Nadzorcza  Słupskiego TBS  Sp. z o.o.  w  2014  roku działała w nastę-
pującym  składzie :   

 

Zbigniew  Ingielewicz   - Przewodniczący 
Krzysztof  Andruszkiewicz  - Zastępca  Przewodniczącego   
Jakub  Podruczny  - Sekretarz   
                                           

Według  oceny  Zarządu  Spółki  współpraca z  RADĄ  NADZORCZĄ  
Słupskiego  TBS  Spółka  z  o.o. w  2013 roku  układała  się  bardzo dobrze. 
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VIII. PODSTAWOWE  KIERUNKI   DZIAŁANIA    ZARZ ĄDU  SPÓŁKI 
           W  2015  ROKU. 
 
 

1. Dokończenie  budowy  budynku  mieszkalnego Nr 6, 36 – rodzinnego z  zagos-
podarowaniem  terenu  przy ul. Franciszka Szafranka 18 w Słupsku.   

2.   Nadzór  budowlany  nad   realizacją budowy w ww. budynku.  Planowany  termin 
      odbioru  końcowego   inwestycji  - 23 września 2015 r. . Uzyskanie  zgody  na  
       użytkowanie  budynku. 
3. Prowadzenie  akcji  promującej  sprzedaż  mieszkań  do   18  szt (  na dzień 

25.03.2015 r.  podpisano 5 aktów notarialnych  zawierających umowę  dewelo- 
deweloperską  na  sprzedaż   6 mieszkań  ). 

4. Prowadzenie   naboru  kandydatów  na  Najemców  lokali  mieszkalnych 9  szt   
      w ww. budynku z partycypacją stanowiącą  30 %   kosztów   budowy  lokalu. 
5. Prowadzenie  naboru  kandydatów   na  Najemców  lokali  mieszkalnych - 9 szt   
      w  ww. budynku , którzy  są  Najemcami lokali komunalnych i decydując  się na  
      zamianę wyzbędą się tytułu prawnego do lokalu komunalnego,  przekazując   go  
      do dyspozycji Urzędu Miejskiego w Słupsku.  
6. Przeprowadzenie  wymiany wodomierzy  na  elektroniczne  w  budynkach  
      mieszkalnych  przy  ul. Narutowicza  5 i 6  w  Słupsku ( 68 mieszkań ). 
7. Wykonanie prac  remontowych  zgodnie  z  protokółami przeglądów  rocznych 

budynków  mieszkalnych  przy ul. Fałata 8,9,10,11,12 i 13;  ul. Szafranka 6, 8, 10 i 
12 oraz  ul. Narutowicza  5 i 6  w Słupsku,  łącznie  z  małą  architekturą , 
zagospodarowaniem terenu,  zielenią  itp. 

8. Zarządzanie  i  administrowanie  zasobem mieszkaniowym stanowiącym  własność  
Spółki  tj. - 457 mieszkań, 15 lokali usługowo - handlowych, 39 garaży indywi- 

      dualnych  oraz  garażem  podziemnym  na 60 miejsc  postojowych. 
9. Zarządzanie  i  administrowanie  Wspólnotą  Mieszkaniową  przy ul. Szafranka  

14,16 i 18  w  Słupsku - do września  2015 r. dwa budynki mieszkalne tj. 64 miesz-  
kania  w tym  : 40 lokali sprzedanych  i  24  lokale  mieszkalne  przeznaczone 
na  najem, stanowiące  własność  Spółki.  

     Po  oddaniu  do użytku  trzeciego  budynku  mieszkalnego  należącego do Wspól- 
      noty  tj.  od października  2015 r. zarządzanie i  administrowanie  36  mieszkania-   
      mi  jak wyżej. 
10. Po uzyskaniu  przyrzeczenia przekazania aportem nieruchomości dla Słupskiego 

TBS Sp. z o.o. planuje  się  ogłosić  zgodnie z  ustawą  z dnia 29 stycznia  2004 r. 
Prawo  Zamówień  Publicznych  w Biuletynie  Zamówień Publicznych przetarg 
nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej nowego przedsięwzięcia 
inwestycyjno- budowlanego.   
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IX.   ZAKO ŃCZENIE .   
 

Wynik Słupskiego TBS  Sp.  z o.o. w  201 roku  był  dodatni. Osiągnięto  go  
przy  ścisłej  współpracy Zarządu  Spółki z  jej pracownikami, Prezydentem 
Miasta Słupska  i  Radą Nadzorczą.   

         

 Słowa  podziękowania  należą  się   Prezydentowi  Miasta  Słupska  Panu Maciejowi 
Kobylińskiemu i jego Zastępcy Panu Andrzejowi Kaczmarczykowi za bardzo 
dobrą współpracę, przychylność do podejmowanych decyzji przez Zarząd Spółki,  
umożliwienie realizacji kolejnych budynków mieszkalnych, w których część  mieszkań  
przeznaczonych  została  na  wynajem. 

Zarząd Spółki  liczy  na dalszą  efektywną  współpracę  i  pomoc w realizacji 
przedsięwzięć  inwestycyjno - budowlanych w  następnych  latach  działalności  Słup-
skiego  TBS  Sp. z o.o.  od  Prezydenta  Miasta    Słupska  Pana   Roberta    Biedronia  
i  jego Zastępców  - Pani Krystyny Danileckiej – Wojewódzkiej  i  Pana  Marka  
Biernackiego. 
 

 Za  wnikliwość  i  pomoc  w  rozwiązywaniu  wielu  trudnych  problemów zwią-
zanych z prowadzeniem inwestycji,  zarządzaniem  zasobami  mieszkaniowymi i  użyt-
kowymi,  stałą  współpracę  i   zrozumienie  Zarząd  Spółki  serdecznie  dziękuje  
Radzie  Nadzorczej  Słupskiego  TBS  Sp. z o.o.. 

Rada  Nadzorcza Spółki zaopiniowała  pozytywnie  budowę  mieszkań  na  
sprzedaż  i  na  wynajem przedstawiając argumenty Zgromadzeniu Wspólników,  co  
przyczyniło się  do  rozpoczęcia budowy  dwóch  budynków   mieszkalnych  w  2011 
roku, przed  utratą ważności Decyzji  pozwolenia  na ich budowę. 
 

 Zarząd  Słupskiego TBS Sp. z o.o. przedkładając  sprawozdanie  ze  swojej 
działalności w 2014 roku wraz z wszelkimi załącznikami zawartymi w niniejszej 
teczce, ma nadzieję, że da  ono Zgromadzeniu  Wspólników  w  miarę  pełny  wgląd  
na  sytuację  gospodarczą  i  finansową  Spółki -  po  siedemnastym  pełnym  roku  
jej  działalności. 
            
W N I O S E K :     
 

 W  związku  z  osiągniętym  przez  „Słupskie  Towarzystwo  Budownictwa 
Społecznego”  Spółka  z  o.o.  w   Słupsku   pozytywnych wyników gospodarczych 
i  finansowych  za  2014 rok  wnoszę  o   udzielenie  dla  Zarządu  Spółki  absolu-
torium  z  wykonania  obowiązków   zgodnie  z  art. 231 § 2 , ust. 3   Kodeksu spółek 
handlowych   oraz  §  29.  ust. 2  Aktu  założycielskiego  Słupskiego  TBS  Sp.  z o.o.. 
 
Sporządziła :               Prezes  Zarządu 
        Słupskiego  TBS  Sp. z o.o. 
          

Danuta  Pietroń             Danuta  Pietroń  
     

Słupsk,  dnia  27.03.2015 r. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


