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Słupsk, 12 października 2020 roku

76-200 Słupsk

ZN-GM.VIII.1431.4.2020
Pan

W odpowiedzi na Pana wniosek o udostępnienie informacji publicznej z 30 września
2020 roku w sprawie realizacji zadania własnego Gminy wynikającego z ustawowego
obowiązku z zakresu zarządzania budynkami i lokalami mieszkalnymi oraz użytkowymi
stanowiącymi własność lub współwłasność Gminy, przedstawiam odpowiedzi na przesłane
pytania.
Pytanie nr 1:
"W jaki sposób Państwa Gmina realizuje swoje zadania w obszarze zarządzania budynkami
i lokalami mieszkalnymi, a także użytkowymi stanowiącymi własność i współwłasność
Gminy?"
Odp. na pyt. nr 1:
Miasto Słupsk powierza zarządzanie i administrowanie swoim mieszkaniowym zasobem
(budynki, lokale mieszkalne) oraz lokalami użytkowymi Przedsiębiorstwu Gospodarki
Mieszkaniowej Sp. z o.o. na podstawie umowy o zarządzanie z 24 września 2001 roku.
Ponadto, Miasto Słupsk wynajmuje lokale mieszkalne od Słupskiego Towarzystwa
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. i podnajmuje je osobom spełniającym kryteria
najmu lokali komunalnych.
Pytanie nr 2:
"Czy w Państwa Gminie funkcjonuje (Zakład Gospodarki Mieszkaniowej) albo o innych
nazwach: jednostki, zakłady, spółki a także Towarzystwa Budownictwa Społecznego
„TBS”, które zarządzają budynkami i lokalami mieszkalnymi a także użytkowymi
stanowiącymi własność i współwłasność Gminy? Jeśli tak to proszę o podanie dokładnej
nazwy i adres. Lokalizacja (Miasto, gmina, powiat)."
Odp. na pyt. nr 2:
1) Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. J. Tuwima 4, 76-200 Słupsk
(Miasto: Słupsk, gmina: Słupsk, powiat: słupski) - właścicielem Spółki jest Miasto Słupsk,
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2) Słupskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku,
ul. J. Fałata 11, 76-200 Słupsk (Miasto: Słupsk, gmina: Słupsk, powiat: słupski) właścicielem Spółki jest Miasto Słupsk.
Pytanie nr 3:
"Ile rodzin zamieszkuje w systemie „TBS” w całej gminie?"
Odp. na pyt. nr 3:
W gminie miejskiej Słupsk aktualnie 503 gospodarstwa domowe wynajmują lokale
mieszkalne w Słupskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na zasadach
TBS.
Pytanie nr 4:
"Mieszkania w systemie „TBS” wynajmowane są za partycypacją czy kaucją"?
Odp. na pyt. nr 4:
Najemcy mieszkań z zasobu Słupskiego Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
(poza koniecznością spełnienia kryteriów ustalonych w Regulaminie kwalifikacji
przyszłych najemców) są zobowiązani do wpłaty partycypacji oraz uiszczenia kaucji.
Pytanie nr 5:
"Jakie są źródła finansowania „TBS”"?
Odp. na pyt. nr 5:
Źródła finansowania Słupskiego Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.:
1) środki własne Spółki,
2) Bank Gospodarstwa Krajowego w formie preferencyjnych kredytów na przedsięwzięcia
inwestycyjno–budowlane polegające na tworzeniu mieszkań o limitowanej stawce
czynszu,
3) właściciel Spółki, tj. Miasto Słupsk w formie podwyższania kapitału zakładowego
Spółki.
W załączeniu przekazuję także w formie tabelarycznej odpowiedzi na pozostałe
pytania – są to dwie tabele. Jedna dotyczy Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej
Sp. z o.o. w Słupsku, druga Słupskiego Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
z siedzibą w Słupsku.
Z up. PREZYDENTA

`

Agnieszka Zwierz
DYREKTOR
Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
(pismo w wersji elektronicznej podpisane podpisem kwalifikowanym)

*) Jawność danych dotycząca (podmiotu wnoszącego i e-maila,) została wyłączona na podstawie art.1 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z
2018 r. poz. 1000 ) oraz art. 4 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str.1).
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Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku
a.

Forma organizacyjno-prawna
Zakład budżetowy
Jednostka budżetowa
Spółka prawa handlowego, (jeżeli tak, to proszę zaznaczyć jedną z poniższych

opcji)

X
a. spółka jawna
b. spółka komandytowa
c. spółka partnerska
d. spółka komandytowo-akcyjna
f. spółka akcyjna
g. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

b.

X

Forma własności
Przedsiębiorstwo państwowe
Przedsiębiorstwo prywatne
Przedsiębiorstwo komunalne
Przedsiębiorstwo spółdzielcze
Przedsiębiorstwo będące własnością pracowników
Inna forma własności (jaka?)
Odpowiedź: Spółka prawa handlowego w 100% Miasta Słupska

c.

Wiek
Krótszy niż 1 rok
Powyżej 1 roku do 5 lat
Powyżej 5 lat do 10 lat
Powyżej 10 lat do 15 lat

Powyżej 20 lat
Odpowiedź: Akt notarialny rep. ”A” Nr 3342/2010 z dnia 16 grudnia 1999 r.
(Akt Założycielski Spółki)
d.
Ile oddziałów administracyjnych
Do 5

e.

X

X
X

Do 10
Nie posiada oddziałów
Wielkość zatrudnienia
Do 5 pracowników
Od 6 do 15
Od 16 do 25
Powyżej 25

X

f.

Wybór formy zarządu
Bezpośrednie zarządzanie przez pracowników gminy
Tzw. system pośredni, w którym zarządzanie zasobem powierza się gminnym
jednostkom organizacyjnym np. zakładom budżetowym, spółkom komunalnym
Kontrakt menadżerski
tel: +48 59 84 88 300
urząd@um.slupsk.pl

www.fb.com/MiastoSlupsk
www.slupsk.pl

X

Tzw. system zleceniowy, w którym gmina powierza zarządzanie profesjonalnemu
zarządcy, którym jest podmiot prywatny, lub przekazanie na podstawie umowy zlecenia
zarządu budynkami mieszkalnymi stanowiącymi własność gminy Towarzystwu
Budownictwa Społecznego

Słupskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą
w Słupsku
a.

Forma organizacyjno-prawna
Zakład budżetowy
Jednostka budżetowa
Spółka prawa handlowego, (jeżeli tak, to proszę zaznaczyć jedną z poniższych

opcji)

b.

X
a. spółka jawna
b. spółka komandytowa
c. spółka partnerska
d. spółka komandytowo-akcyjna
f. spółka akcyjna
g. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

X

Forma własności
Przedsiębiorstwo państwowe
Przedsiębiorstwo prywatne
Przedsiębiorstwo komunalne
Przedsiębiorstwo spółdzielcze
Przedsiębiorstwo będące własnością pracowników
Inna forma własności (jaka?)
Odpowiedź: Spółka prawa handlowego w 100 % Miasta Słupska.

X

c.

Wiek
Krótszy niż 1 rok
Powyżej 1 roku do 5 lat
Powyżej 5 lat do 10 lat
Powyżej 10 lat do 15 lat
Powyżej 20 lat
Odpowiedź: Akt notarialny rep. ”A” Nr 6596/1997 z dnia 23 maja 1997 r. (Akt
Założycielski Spółki)
d.
Ile oddziałów administracyjnych
Do 5

e.

Do 10
Nie posiada oddziałów
Wielkość zatrudnienia
Do 5 pracowników

X

X

Od 6 do 15
Od 16 do 25
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Powyżej 25
f.
Wybór formy zarządu
Bezpośrednie zarządzanie przez pracowników gminy
Tzw. system pośredni, w którym zarządzanie zasobem powierza się gminnym
jednostkom organizacyjnym np. zakładom budżetowym, spółkom komunalnym
Tzw. system zleceniowy, w którym gmina powierza zarządzanie profesjonalnemu
zarządcy, którym jest podmiot prywatny, lub przekazanie na podstawie umowy zlecenia
zarządu budynkami mieszkalnymi stanowiącymi własność gminy Towarzystwu
Budownictwa Społecznego
Inna odpowiedź: Kontrakt menadżerski
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