
Raport o spółkach komunalnych z udziałem Miasta Gliwice

Zarząd Budynków Miejskich TBS II Sp. z o.o.

1. Informacje o spółce:
1.1. Nazwa: Zarząd Budynków Miejskich TBS II Sp. z o.o.
1.2. Adres: ul. Warszawska 35B, 44-100 Gliwice
1.3. Biuletyn Informacji Publicznej: https://www.tbs2.pl/
1.4. Numer KRS: 0000061651

2. Władze spółki:
2.1. Prezes: Krzysztof Kopania
2.2. Poprzednio: Bożena Orłowska
2.3. Zarząd: prezes jednoosobowo
2.4. Rada Nadzorcza:

2.4.1. Przewodniczący Grzegorz Kwitek
2.4.2. Wiceprzewodniczący Rusłan Laszczowski,
2.4.3. Członek RN Marek Bieniek,

2.5. Poprzednio w RN: Marek Fijałowski, Stanisław Pazera, Marek Wójcik,
Aleksandra Rudnicka, Janusz Moszyński, Ryszard Trzebuniak, Mieszko
Adamkiewicz, Lesław Dykacz, Janusz Łapiński,

2.6. Prokurenci: Dominika Lech, Bożena Dzięgielewska
3. Podstawowe miesięczne wynagrodzenie władz spółki:

3.1. Prezes: 20 671 zł
3.2. Przewodniczący Rady Nadzorczej: 4 263 zł
3.3. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej: 4 069 zł
3.4. Członek Rady Nadzorczej: 3 875 zł

4. Rodzaj działalności przedsiębiorcy według PKD:



4.1.
5. Misja/wizja spółki: Nie sformułowano
6. Opis działalności spółki (pochodzący od monitorowanego podmiotu):

Przedmiotem działalności Spółki jest: Podstawowym celem i przedmiotem
działania Spółki zgodnie ze Statutem jest:

● Budowa domów mieszkalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą i ich eksploatacja
na zasadach najmu,

● nabywanie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych,
● przeprowadzanie remontów i modernizacji obiektów, a w tym przeznaczonych na

zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu,
● wynajmowanie lokali użytkowych w zasobach TBS,
● budowa, adaptacja, remonty budynków mieszkalnych jednorodzinnych i

wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą i ich sprzedaż na zasadach
odrębnej własności budynków i odrębnej własności nieruchomości lokalowych, a w
tym również budowa i adaptacja z udziałem własnym przyszłych właścicieli,

● zarządzanie zasobami nieruchomości stanowiącymi własność Miasta Gliwice i
gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi Miasta Gliwice,

● zarządzanie własnymi zasobami nieruchomości,
● zarządzanie na podstawie umów zlecenia zasobami nieruchomości mieszkalnymi i

niemieszkalnymi, z tym, że powierzchnia zarządzanych budynków niemieszkalnych
nie może być większa, niż zarządzanych budynków mieszkalnych,

● świadczenie usług w zakresie utrzymania porządku i czystości oraz
zagospodarowania i utrzymania zieleni.



7. Ocena podstawy powołania spółki komunalnej przez samorząd: TBS, czyli
Towarzystwo Budownictwa Społecznego, zostało utworzone na podstawie ustawy z
dnia 26 października 1995 roku o niektórych formach popierania budownictwa.
Celem TBS-ów stała się budowa mieszkań na wynajem o umiarkowanej wysokości
czynszów z przeznaczeniem dla osób, które posiadają średniej wielkości dochody.
Dodatkowo do zadań Towarzystwa należy również modernizacja i remont własnych
zasobów, wynajem lokali oraz administrowanie budynkami.

8. Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa: dostępna pod linkiem
9. Wartość spółki i udział Miasta Gliwice:

9.1. Spółka w 100% należy do samorządu - miasto posiada 107 425 udziałów o
łącznej wartości 53 712 500

9.2. Kapitał spółki: 53 712 500
10. Wspólnicy spółki:

10.1. Gliwice – gmina i miasto na prawach powiatu
11. Wynik finansowy za ostatni rok: 2.404.141,64 przeznaczenie - na kapitał

zapasowy
12. Transfery finansowe z budżetu miasta do spółki:

12.1. Przetargi: -
12.2. Podniesienie kapitału zakładowego w latach (2015-2021): 39 270 000 zł
12.3. Zlecenia z wolnej ręki (2015-2021): 61 559 zł

13. Biuletyn Informacji Publicznej:
13.1. Realizacja obowiązku prowadzenia BIP: tak,
13.2. Dostępność umowy spółki w BIP: nie

Informacja o wynagrodzeniach zarządu i rady nadzorczej w BIP: brak.

https://www.tbs2.pl/artykuly-img/organizacja/schemat-organizacyjny-2019.pdf

