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WYDANIE SPECJALNE
Szanowni Pañstwo
Niniejsze wydanie biuletynu jest adresowane
szczególnie do Cz³onków SM „JAS-MOS”. Zawiera wyci¹g ze
sprawozdania Zarz¹du z dzia³alnoœci Spó³dzielni, sprawozdania
finansowego oraz sprawozdania z dzia³alnoœci Rady Nadzorczej
za 2014 r., które bêd¹ rozpatrywane przez Cz³onków Spó³dzielni
na najbli¿szym Walnym Zgromadzeniu. Tegoroczne Walne
Zgromadzenie odbêdzie siê w 4 czêœciach. Informacje o czasie,
miejscu i porz¹dku obrad znajduj¹ siê w dalszej czêœci gazetki.

Szanowni Cz³onkowie
W zesz³ym roku Walne Zgromadzenie podjê³o szereg uchwa³,
które w konsekwencji stanowi³y wytyczne do zarz¹dzania
zasobami Spó³dzielni w roku 2014. Miêdzy innymi:
1)
Zgodnie z wol¹ Walnego Zgromadzenia nadwy¿kê
finansow¹ w kwocie ponad 0,9 mln z³ przeznaczono na
pokrycie wydatków zwi¹zanych z eksploatacj¹ i utrzymaniem
poszczególnych nieruchomoœci w zakresie obci¹¿aj¹cym
cz³onków; ponad 1,9 mln z³ przeznaczono na zwiêkszenie
funduszu remontowego na pokrycie kosztów czêœci wspólnych
poszczególnych nieruchomoœci w zakresie obci¹¿aj¹cym
cz³onków, kwotê ponad 160 tys. z³ otrzyman¹ w ramach premii
termomodernizacyjnej przeznaczono na pokrycie wydatków
zwi¹zanych z obs³ug¹ kredytów dotycz¹cych dociepleñ
poszczególnych budynków w zakresie obci¹¿aj¹cym
u¿ytkowników lokali tych budynków, kwotê 135 tys. z³
wynikaj¹c¹ z korekt podatku od nieruchomoœci przeznaczono
na pokrycie wydatków zwi¹zanych z eksploatacj¹
i utrzymaniem nieruchomoœci, kwotê 16 tys. z³ uzyskan¹
z odszkodowañ przeznaczono na pokrycie kosztów remontów
czêœci wspólnych poszczególnych nieruchomoœci w zakresie
obci¹¿aj¹cym u¿ytkowników lokali tych nieruchomoœci.
2)
Uchwalone przez Walne Zgromadzenie zmiany Statutu
zosta³y zarejestrowane w Krajowym Rejestrze S¹dowym 24
czerwca 2014 r. Dla przypomnienia, w celu przejrzystoœci
procedur wyboru do Rady Nadzorczej Spó³dzielni
przedstawicieli cz³onków – osób prawnych doprecyzowano
zapisy § 72 ust. 2, do § 72 dodano ust. 6 oraz poszerzono
brzmienie § 73 ust.2 Statutu. Statut Spó³dzielni dostêpny jest
w siedzibie Spó³dzielni oraz na jej stronie internetowej.
3)
Walne Zgromadzenie podjê³o równie¿ uchwa³ê w sprawie
przyznania œrodków z funduszu zasobowego na likwidacjê
barier architektonicznych, o czym pisaliœmy w ubieg³ym roku.
Dla przypomnienia Walne Zgromadzenie przeznaczy³o na ten
cel do 50 tys. z³ rocznie oraz okreœli³o niezbêdne warunki do
skorzystania z tych œrodków tj. z³o¿enie do Spó³dzielni przez
osobê zainteresowan¹ stosownego wniosku o dofinansowanie,
uzyskanie przez tê osobê œrodków z PFRON na
dofinansowanie tych prac oraz istnienie technicznych
mo¿liwoœci realizacji. Do podejmowania decyzji w tym zakresie
Walne Zgromadzenie upowa¿ni³o Radê Nadzorcz¹.

4)
Walne Zgromadzenie wyrazi³o negatywn¹ opiniê
dotycz¹c¹ ewentualnego zastosowania w zasobach
Spó³dzielni systemu radiowego do odczytu wodomierzy.
Rok 2014 by³ kolejnym rokiem intensywnych prac
sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów
ustaw z zakresu prawa spó³dzielczego i spó³dzielczoœci
mieszkaniowej. Do dziœ Komisja nie zakoñczy³a prac w tym
temacie.
Ponadto w listopadzie Sejm znowelizowa³ ustawê
o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach (œmieciow¹).
Niestety jeden bubel zosta³ zast¹piony kolejnym. Dla
przypomnienia, w lipcu 2013 r. na gminy pad³ ustawowy
obowi¹zek gospodarowania odpadami komunalnymi. Na
w³aœcicielach spoczywa obowi¹zek sk³adania deklaracji
œmieciowej. Nowe przepisy wykaza³y wiele niejasnoœci,
sprzecznoœci i trudnoœci interpretacyjnych w praktycznym ich
stosowaniu. Dotyczy to przede wszystkim zasad odbioru
odpadów z nieruchomoœci zabudowanych budynkami
wielolokalowymi, z których w naszym mieœcie wiêkszoœæ
stanowi¹ zasoby mieszkaniowe zarz¹dzane przez spó³dzielnie
mieszkaniowe. O niepodpisywanie ustawy wyst¹pi³ Zwi¹zek
Rewizyjny Spó³dzielni Mieszkaniowych RP do Prezydenta RP.
Zwi¹zek m.in. zwróci³ uwagê, ¿e nowelizacja doprecyzowa³a
pojêcie w³aœciciela nieruchomoœci i jako jednego z nich wymieni³a
spó³dzielnie mieszkaniowe. Niestety na spó³dzielnie na³o¿ono
obowi¹zki pozaustawowe. Obowi¹zki te generuj¹ dodatkowe
koszty zwi¹zane z ni¿ej wymienionymi czynnoœciami:
1. Obs³uga administracyjno-biurowa op³at na rzecz
gminy (ewidencja i rozliczanie nale¿nych
i wniesionych op³at, windykacja)
2. Czynnoœci techniczno-informacyjne obs³ugi
systemu (druki, deklaracje, upomnienia, wezwania,
og³oszenia)
3. Egzekucja op³at
4. Spó³dzielnie zosta³y zmuszone do zakupu b¹dŸ
dzier¿awy pojemników na œmieci oraz
utrzymywania ich w nale¿ytym stanie technicznym
i sanitarnym
Kolejnym problemem jest odpowiedzialnoœæ spó³dzielni
mieszkaniowych za treœæ oœwiadczenia o liczbie osób
zamieszka³ych – co jest podstaw¹ naliczenia op³aty. Problem
polega na tym, ¿e spó³dzielnia nie ma ¿adnej mo¿liwoœci prawnej
i faktycznej weryfikacji w/w danych, a brak tej mo¿liwoœci
negatywnie wp³ywa na jej odpowiedzialnoœæ w stosunku do
organów podatkowych.
Niepokój budzi równie¿ „przerzucenie” z u¿ytkowników lokali
na spó³dzielnie odpowiedzialnoœci, w tym odpowiedzialnoœci
karno-skarbowej za ustalanie i regulowanie op³at nale¿nych
z tytu³u gospodarowania odpadami. Natomiast spó³dzielnia
w stosunku do posiadaczy praw do lokalu mo¿e dochodziæ
roszczeñ jedynie na drodze cywilno-prawnej.
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Dzia³alnoœæ cz³onkowsko-mieszkaniowa w 2014 r.
(w nawiasie dane z 2013 r.)
Liczba cz³onków – 5006, (5076)
Liczba mieszkañ – 6536,

Op³aty za lokale mieszkalne w 2014 r.

W 2014 roku 206 osób zosta³o skreœlonych, wykluczonych lub
wykreœlonych z rejestru cz³onków (48 wykluczeñ/wykreœleñ, 60
zgonów, 98 rezygnacji), zaœ w poczet cz³onków przyst¹pi³o 136
osób.

Prawa do lokali:
Odrêbna w³asnoœæ
– 1651, (1625)
W³asnoœciowe prawo
– 4422, (4426)
Lokatorskie prawo
– 83, (91)
Prawo najmu
– 175, (181)
Bez tytu³u prawnego
– 196, (205)
Na koniec grudnia 9 lokali by³o wolnych

L.p.

Sk³adnik op³aty
Op³aty zale¿ne:
a) Eksploatacja:
- cz³onkowie
- niecz³onkowie
- najem, bez tyt. prawnego
b) fundusz remontowy

1.

2.

3.

c) fundusz modernizacyjny
d) docieplenie budynku
e) fundusz rem. na docieplenie budynku
f) antena
g) podatki i ubezpieczenia
h) wieczyste u¿ytkowanie
i) winda
j) domofon
k) przy³¹cze wodno-kanaliz.
l) dodatkowe sprz¹tanie klatek
l) monitoring
Op³aty niezale¿ne:
a) centralne ogrzewanie
- rozl. wg podzielników
- rozl. wg powierzchni
b) zimna woda i odprowadzanie œcieków
- Jastrzêbie-Zdrój
- Wodzis³aw Œl¹ski
c) wywóz nieczystoœci sta³ych
- Jastrzêbie-Zdrój
- Wodzis³aw Œl¹ski
d) œwiat³o w piwnicy
Inne:
a) pomieszczenia wspólnego u¿ytku
(suszarnie, rowerownie)
b) korytarze
c) zsyp

W 2014 r. ustanowiono i przeniesiono 8 praw odrêbnej w³asnoœci
na wniosek lokatorów, 18 praw odrêbnej w³asnoœci w drodze
postêpowania przetargowego oraz 2 umowy najmu w drodze
zamiany lokali mieszkalnych.

Op³aty zale¿ne, zgodnie z ustaw¹ o spó³dzielniach
mieszkaniowych, ustalane s¹ dla ka¿dej nieruchomoœci
oddzielnie na podstawie kosztów, jakie nieruchomoœæ ponosi.
Op³aty niezale¿ne od Spó³dzielni wyliczone s¹ w oparciu o:
- indywidualne zu¿ycie ciep³a w mieszkaniu (rozliczenia na
podstawie wskazañ podzielników kosztów), b¹dŸ
o
wielkoœæ zu¿ytego ciep³a w budynku (rozliczenia wykonywane wg
powierzchni u¿ytkowej lokali);
- indywidualne zu¿ycie wody w mieszkaniu (rozliczenia na
podstawie wodomierzy indywidualnych), b¹dŸ rycza³towo (10m3
na osobê miesiêcznie) w mieszkaniach, gdzie nie ma lub nie
odczytano wodomierzy indywidualnych;
- liczbê osób zamieszka³ych w lokalu przy kalkulacji kosztów
wywozu nieczystoœci sta³ych.

Jednostka przeliczeniowa

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
mieszkanie
m2
m2
osoba
mieszkanie
mieszkanie
mieszkanie
mieszkanie

Stan na
31.12.2014 r.
(z³/m-c)

1,00 – 2,43
1,60 – 2,81
3,65 – 6,50
0,75 – 1,80 (cz³onkowie)
1,25 – 2,30 (niecz³onkowie)
0,00 – 0,80
0,95 – 1,74
1,29 – 2,23
1,51; 1,50
0,09 – 0,43
0,01 – 0,21
3,18 – 6,82
1,19
0,25 – 1,57
2,57-14,33
7,58 -14,11(wykonanie)
5,72 (konserwacja)

kwota/m-c
m2

indywidualne zaliczki
2,58 – 5,36

m3
m3

10,78
12,23

osoba
osoba
mieszkanie

7,00
8,30
1,00

m2
m2
pomieszczenie

2,00z³/m2 p.u¿.
3,00z³/m2 p.u¿.
6,00z³/1m-c
dokoñczenie na str. 3
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Wykonanie robót eksploatacyjnych w 2014 r.
Roboty eksploatacyjne realizowane s¹ w oparciu o zatwierdzony przez Radê Nadzorcz¹ plan finansowy Spó³dzielni w ramach op³aty
eksploatacyjnej. Zakres robót eksploatacyjnych zrealizowanych w 2014 r. przedstawia poni¿sza tabela:

L.p.

1.

2.

3.

4.

Wyszczególnienie
Utrzymanie terenów zielonych
a) czterokrotne koszenie trawy
b) dwukrotne odm³adzanie ¿ywop³otów
d) zakup humusu
Wycinka drzew
a) wycinka drzew
b) ciêcia korekcyjne drzew i krzewów
c) frezowanie pni po wycince
d) nasadzenia nowych drzew i krzewów
Us³ugi kominiarskie
czyszczenie i kontrola przewodów kominowych
DDD
a) dezynsekcja, dezynfekcja, dezodoryzacja
b) wiosenna i jesienna deratyzacja
Utrzymanie placów zabaw
a) przegl¹d urz¹dzeñ zabawowych

5.

6.
7.
8.

9.

b) zakup nowych elementów zabawowych
c) zakup piasku do piaskownic
d) inne
Us³ugi transportowe
Zimowe utrzymanie terenów
a) us³uga firm
Mycie okien na zewn¹trz budynku
Wykonanie tablic informacyjnych
a) tablice informacyjne i znamionowe
b) kosze na œmieci (przychodnikowe)
c) znaki drogowe
d) gabloty
e) pojemniki na piasek "Akcja Zima"
f) ³awki
g) pojemniki do segregacji odpadów

Dzia³alnoœæ remontowa w 2014 r.
Dzia³alnoœæ remontow¹ prowadzono na podstawie
zatwierdzonych przez Radê Nadzorcz¹ planów remontowych,
które obejmowa³y:
- remonty budynków mieszkalnych (czêœæ wspólna) –
finansowane z op³at na fundusz remontowy oraz z nadwy¿ki
bilansowej;
- remonty budynków mieszkalnych (lokale mieszkalne) –
finansowane z op³at na fundusz remontowy lokali;
- remonty lokali u¿ytkowych - finansowane ze œrodków
uzyskanych z wynajmu lokali u¿ytkowych;
- remonty mienia Spó³dzielni.
W 2014r. wykonano etapowe prace dociepleniowe na
budynkach, w których mieszkañcy, w przeprowadzonym
ankietowaniu na wykonanie kompleksowej termomodernizacji
budynków nie opowiedzieli siê w wiêkszoœci. Kontynuowane by³y
równie¿ prace zwi¹zane z wymian¹ dŸwigów osobowych

Wykonany zakres
4 x 229 610,20 m²
2 x 22 349,04 m²
31,2 tony
74 szt.
583 szt.
100 szt.
218 szt.
wszystkie lokale mieszkalne i u¿ytkowe
1 520,86 m2, 15 gniazd owadów, czyszczenie
poddaszy 1 030 m2
2 x 121 budynków
ca³e zasoby
13 piaskownic, 5 karuzeli, 5 huœtawek, 6
zestawów zabawowych (w tym 3 zestawy typu
domek)
482 tony
132 mb p³otu, 3 ³awki, 6 koszy, 186 m2
823,5 godz.
41 940,41 m2 ca³e zasoby
3 budynki
11 szt.
45 szt.
7 szt.
38 szt.
9 szt.
15 szt.
87 szt.
w budynkach wysokich oraz wymiany instalacji gazowych
w budynkach na ul. Pomorskiej i ul. Warmiñskiej – roboty tego
typu bêd¹ kontynuowane na pozosta³ych budynkach w kolejnych
latach. Znaczn¹ czêœæ œrodków funduszu remontowego
przeznaczono na realizacjê prac brukarskich, co jest zwi¹zane
przede wszystkim z udostêpnianiem nowych miejsc
parkingowych na naszych osiedlach oraz remontem istniej¹cych
traktów pieszych. Kontynuowane s¹ równie¿ prace zwi¹zane
z remontem instalacji elektrycznej. Ze wzglêdu na wiêksze
obci¹¿enie instalacji ni¿ w czasie wznoszenia budynków,
wymieniane s¹ wewnêtrzne linie zasilania zaœ maj¹c na uwadze
zmniejszenie poboru energii na klatkach schodowych montuje siê
punkty oœwietleniowe typu LED wyposa¿one zarówno w czujniki
zmierzchowe jak i czujniki ruchu. W 2014 r., podobnie jak w latach
poprzednich, wykonano szereg remontów schodów, balkonów,
instalacji wodno-kanalizacyjnych, instalacji odgromowych, robót
malarskich na klatkach schodowych jak i innych prac zwi¹zanych
z utrzymaniem nieruchomoœci w stanie niepogorszonym.

dokoñczenie na str. 4
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W roku 2014 kontynuowano równie¿ prace zwi¹zane
z dostosowaniem budynków wysokich, zlokalizowanych przy
ul. Œl¹skiej oraz Kaszubskiej do wymagañ obecnie
obowi¹zuj¹cych przepisów bezpieczeñstwa po¿arowego.
W zwi¹zku z powy¿szym dla wie¿owców przy ul. Kaszubskiej

L.p.

1.

2.

3.

Roboty remontowe czêœci
wspólnych nieruchomoœci
Docieplenie œcian
szczytowych oraz elewacji z
wykonaniem pow³oki
zabezpieczaj¹cej antygraffiti
Remont generalny dŸwigów
osobowych
Roboty elektryczne
(wymiana WLZ, przewodów
zasilaj¹cych mieszk.,
obwodów adm.; wymiana
rozdzielni g³. wraz z
osprzêtem; wymiana opraw
oœwietleniowych; monta¿
wy³¹czników g³ównych wraz
z przyciskami p.-po¿.)

4.

Remont instalacji
odgromowej

5.

Roboty brukarskie i
asfaltowe

6.

Remont schodów
terenowych (18 szt.)

7.

Remont kanalizacji
deszczowej

8.

Remont instalacji gazowej

9.

Remont instalacji wod-kan

wybudowano sieæ wodoci¹gow¹ zapewniaj¹c¹ odpowiedni
parametry dostawy wody na cele p.po¿. oraz zrealizowano prace
zwi¹zane z bezpieczeñstwem po¿arowym na budynkach przy
ul. Kaszubskiej 1 oraz ul. Kaszubskiej 3. W 2015r. planuje siê
wykonaæ tego typu roboty na budynkach przy ul. Kaszubskiej 5
oraz ul. Kaszubskiej 7.

Zakres rzeczowy

Wartoœæ
robót (z³)

Zielona 1-3, 44-62, Wrzosowa 1-19, S³oneczna
32-42, Staszica 8, 1 Maja 2-8, Kopernika 10-12

664 929,93

Zielona 43; Harcerska 7

272 599,12

Zielona 9-19, 21-31, 24-42; Warmiñska 30-42,
44-56; Pomorska 31-43; Kurpiowska 5-13, 15-23;
1 107 761,09
Wieczorka 10-12; 14-16; 26 Marca 118-128, 140152; PCK 14-20

Zielona 1-3, 24-42, 33-43, 44-62, 76A-J;
Miodowa 2-4; Harcerska 2-4; Warmiñska 2-14,
16-28; Kurpiowska 5-13, 15-23; Kusociñskiego 5- 348 596,93
23, 25-43; Krasickiego 19; Wiejska 9, 9A, 9B, 9C;
Wyszyñskiego 55-57, 59-61; PCK 14-20
8 556,27 m², w tym miejsca parkingowe:
Zielona 5-7 (odtworzenie istniej¹cego), Zielona
33-43 (37 miejsc), Warmiñska 1-13 (II etap -13
miejsc), Pomorska 31-43 (poszerzenie
istniej¹cych miejsc parkingowych), Wieczorka 6-8
(8 miejsc), Wiejska 17C (8 miejsc), Wiejska 17D
1 559 867,57
(6 miejsc)
Zielona 4-22, 9-19; Pomorska 17-29, 31-43, 8799, Warmiñska 2-14; S³oneczna 32-42, K. Miarki
1; Konopnickiej 6; Kopernika 10-12; Krasickiego
9; Moniuszki 4-6; Wiejska 29D; Wyszyñskiego
45-49
Zielona 4-22, 24-42; Wrzosowa 1-19; 1 Maja 2-8
Pomorska 17-29, 30-42, 59-71; 26 Marca 140152;
Zielona 4-22; Harcerska 2-4Miodowa 2-4;
S³oneczna 10-18; Poprzeczna 1-5; 26 Marca 11,
13; Wyszyñskiego 45-49

Wymiana stolarki okiennej na
Zielona 4-22, 24-42, 44-62, 76A-J; Wrzosowa 110. klatkach schodowych (50
19
szt.)
Zielona 24-42, 44-62, 76A-J; Wrzosowa 1-19;
Wymiana okienek
Miodowa 2-4; Harcerska 2-4; S³oneczna 4-8;
11.
piwnicznych (641 szt.)
Poprzeczna 1-5, 2-6, 8-12, 14-18; 11 Listopada
11B; Krasickiego 2, 3, 4, 7, 9
Miodowa 2-4; Pomorska 30-42; Warmiñska 2-14,
Malowanie 33 klatek
12.
30-42; Wieczorka 10-12, 14-16; Kopernika 11-13;
schodowych
PCK 14-20
Harcerska 1-3; Warmiñska 44-56; 11 Listopada
Remont schodów
11B; Ofiar Faszyzmu 1-5; Kusociñskiego 25-43;
13. wejœciowych oraz wymiana
Wiejska 9; Wyszyñskiego 51-53, 55-57, 59-61
stopnic
Stopnice: Miodowa 2-4, Harcerska 2-4; Zielona 57

83 114,89
992 251,48
506 462,88

23 500,00

126 200,00

205 900,00

142 953,52
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14. Roboty ogólnobudowlane
Roboty dekarskie i
15.
alpinistyczne
16.

Prace projektowe oraz
aktualizacje projektów

wg potrzeb

79 040,78

wg potrzeb

58 156,18

Projekt – koncepcja parkingu: Kurpiowska 15-23;
Aktualizacja projektu przebudowy drogi:
Wieczorka 1-9

7 600,00

Wykonanie zaleceñ
Œl¹ska 13, 15, 17, 19; Kaszubska 1, 3
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
18. Wykonanie zbiorczej SAT
Warmiñska 44-56
17.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

26.

27.
28.

29.

L.p.
1.

Wykonanie daszków nad
loggiami
Wykonanie daszków nad
wejœciami
Wykonanie i rozbudowa
monitoringu oraz
modernizacja
Likwidacja wejœæ do wsypów
Wymiana skrzynek
gazowych zewnêtrznych
Wymiana drzwi w
przedsionku klatki schodowej
Remont balkonów

911 347,51
20 855,15

Kurpiowska 5-13 (10 szt.); Kurpiowska 15-23 (10
szt.)
Pomorska 30-42 (7 szt.); 26 Marca 118-128 (6
szt.)
Rozbudowa monitoringu (8 kamer) tj. 11
Listopada, Wiejska 9, 17C; 26 Marca 118-128
Modernizacja: Œl¹ska 11; ca³a Wiejska
Harcerska 2-4; Miodowa 2-4
Warmiñska 44-56

9 000,00
39 499,96
40 700,00
32 000,00
2 999,99

Wiejska 13C, 17B, 17C, 17D, 19D, 23B, 23C,
23 940,00
29B, 29C
95 szt. (pojedynczo wg potrzeb)
193 379,19
Zielona 1-3, 5-7, 9-19, 21-31, 33-43; Harcerska
1-3, 5-7, 2-4; Miodowa 2-4; Œl¹ska 13, 15, 19;
Kaszubska 3,5; Pomorska 31-43, 45-57, 30-42,
87-99; Warmiñska 2-14, 30-42, 1-13; Kurpiowska
5-13, 15-23; S³oneczna 4-8; Krótka 2-6;
Przystosowanie instalacji
Wieczorka 14-16, 23-37; Of. Faszyzmu 1-5, 12AZART do odbioru cyfrowych 16; K. Miarki 1, 5; Konopnickiej 10;
18 699,71
programów naziemnych
Kusociñskiego 25-43; 11 Listopada 7B; Staszica
MUX-TVT
8; 1 Maja 2-8; Al. Jana Paw³a II 15A-F;
Krasickiego 3, 4, 8; Kopernika 11-13, 10-12;
Górnicza 40; Moniuszki 4-6; Morcinka 6-8;
Wiejska 9B, 23C; Plac Zwyciêstwa 12; 26 Marca
118-128, 140-152 Wyszyñskiego 45-49, 51-53,
55-57, 59-61; PCK 14-20
Wymiana drzwi wejœciowych Al. Jana Paw³a II 15A-F
18 400,00
Izolacja œcian piwnicznych
Konopnickiej 8
39 444,04
monta¿ 53 kpl. nasad kominowych EKON;
remont posadzek balkonowych; uszczelnianie
z³¹cz miêdzyp³ytowych; uzupe³nienie ubytków na
elewacji; remont poziomu kanalizacji sanitarnej;
remont przykanalika deszczowego; wykonanie
Roboty nieplanowane i
audytu energetycznego; naprawa warstwy
157 742,16
awaryjne (wg potrzeb)
ocieplenia; monta¿ kratek wentylacyjnych na
elewacji; remonty p³yt balkonowych; usuniecie
napisów na elewacji; wykonanie wentylacji
mechanicznej; modernizacja inst. SAT; monta¿
"antyptaków" itp.
RAZEM 7 686 942,08

Roboty remontowe lokali mieszkalnych
Roboty nieplanowane i awaryjne (monta¿ 35 kpl. nawiewników
ciœnieniowych/higrosterownych; zwrot kosztów remontu sufitu)

Zakres
rzeczowy

Wartoœæ robót
(z³)

wg potrzeb

3 251,97

RAZEM

3 251,97

dokoñczenie na str. 6
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Realizacja planu remontów mienia Spó³dzielni
L.p.

Adres

1.
2.
3.

Zielona 13 warsztat elektr.
Zielona 13 pomieszczenie socjalne
Zielona 15, 17 warsztat

4.

5.
6.

Zakres rzeczowy

Wartoœæ robót (z³)

P³ytkowanie posadzki (20 m²)

497,39

Malowanie

945,24

Wymiana rozdzielni wraz z
osprzêtem oraz wykonanie
obwodów elektrycznych do
S³oneczna 18A
pomieszczenia serwerowni,
p³ytkowanie posadzki w czêœci
sekretariatu i biurze PE (30 m²)
Staszica 8 - administracja
Docieplenie elewacji
S³awika 12 (piece typu "koza"),
Roboty nieplanowane i awaryjne wg S³oneczna 18A (posadzka), ul.
potrzeb
Wiejska (uzupe³nienie nawierzchni
boiska)

11 073,00

10 000,00
9 355,61

RAZEM

31 871,24

Realizacja planu remontów lokali u¿ytkowych
L.p.

Adres

1.
2.
3.
4.

Budynek Zarz¹du S³oneczna 18A
1 Maja 2
Adm. Staszica 8
Lok. tymczasowe, ul. S³awika

Zakres
rzeczowy

Rodzaj robót
Odnowienie logo na elewacji budynku
Remont dachu gara¿u
Wymiana drzwi do administracji
Zakup pieca wêglowego typu „koza”

RAZEM

Kompleksowe docieplenie budynków
W roku 2014 Spó³dzielnia dociepli³a kompleksowo 2 budynki.
Zakres prac na budynku przy ul. Warmiñskiej 44-56 obejmowa³
docieplenie œcian pod³u¿nych oraz docieplenie stropów piwnic.
Natomiast prace na budynku przy ul. Zielonej 24-42 polega³y na
ociepleniu œcian szczytowych oraz œciany frontowej.
Realizacja prac na budynkach zgodnie z decyzj¹ Rady
Nadzorczej, zosta³a wykonana ze œrodków w³asnych Spó³dzielni
(po¿yczka wewnêtrzna) z uwagi na brak œrodków finansowych
w BGK na premiê termomodernizacyjn¹ w 2014 roku. Czêœæ
kosztów, zwi¹zana z opracowaniem audytów i ocieplenia œcian

1 szt.

Wartoœæ
robót (z³)
400,00
3 197,15
4 700,00
471,80

8 768,95

szczytowych na ul. Warmiñskiej 44-56, zosta³a poniesiona w roku
2010 i 2012, a pozosta³a czêœæ, zwi¹zana z opracowaniem
projektów i realizacj¹ pozosta³ego zakresu prac, w roku 2014.
Koszty tych robót przedstawiono w tabeli za³¹czonej poni¿ej.
Roboty dociepleniowe zgodnie z zasadami realizacji
i finansowania dociepleñ budynków stanowi¹cych zasoby
mieszkaniowe Spó³dzielni Mieszkaniowej "JAS-MOS"
w Jastrzêbiu-Zdroju zatwierdzonymi uchwa³¹ R.N.
nr 94/V/2010 z czerwca 2010 r. finansowane s¹ z odrêbnej stawki
na fundusz remontowy dociepleñ, któr¹ wnosz¹ wszyscy
u¿ytkownicy lokali w budynku docieplanym.

Prace wykonane w 2014 r. obrazuje poni¿sza tabela.
L.p.
1.
2.

ZADANIE
Zielona 24-42
Warmiñska 44-56

RAZEM

Koszty poniesione
w 2010 i 2012 roku

Koszty poniesione
w 2014 roku

1 342,00 z³
40 288,32 z³

41 630,32 z³

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓ£DZIELNI
(wyci¹g)
W oparciu o przepisy ustawy z 29.09.1994 r.
o rachunkowoœci Spó³dzielnia jest zobowi¹zana do corocznego
sporz¹dzania sprawozdania finansowego sk³adaj¹cego siê
z bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale
(funduszu) w³asnym, rachunku przep³ywów œrodków pieniê¿nych,
wprowadzenia do sprawozdania oraz informacji dodatkowej.
Do sprawozdania finansowego do³¹cza siê tak¿e sprawozdanie
z dzia³alnoœci Spó³dzielni. Sprawozdanie finansowe Spó³dzielni
jest corocznie badane przez bieg³ego rewidenta i stanowi odrêbny
dokument podlegaj¹cy zatwierdzeniu przez Walne
Zgromadzenie.
Poszczególne czêœci sprawozdania finansowego
Spó³dzielni za 2014 rok przedstawiaj¹ siê w swym wymiarze

309 745,01 z³
560 500,00 z³

870 245,01 z³

Razem
311 087,01 z³
600 788,32 z³

911 875,33 z³

rachunkowym nastêpuj¹co:
- Bilans Spó³dzielni sporz¹dzony na 31.12.2014 r. zamkn¹³ siê
po stronie aktywów i pasywów sum¹ 90 360 763,08 z³;
- Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2014 r.
do 31.12.2014 r. zamkn¹³ siê zyskiem netto w wysokoœci
2 489 409,93 z³;
- Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) w³asnym za okres od
01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykaza³o stan kapita³u
(funduszu) w³asnego Spó³dzielni na 31.12.2014 r. w kwocie
75 979 542,15 z³ oraz jego zmniejszenie w porównaniu
ze stanem na koniec roku poprzedniego o 3 155 574,33 z³;
- Rachunek przep³ywów pieniê¿nych sporz¹dzony za okres od
01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykaza³ stan œrodków
pieniê¿nych na dzieñ 31.12.2014 r. w kwocie 19 525 728,95
z³ oraz ich zmniejszenie w porównaniu ze stanem na koniec
roku poprzedniego o 235 548,28 z³.

dokoñczenie na str. 7
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Bilans – wersja skrócona (w tys. z³)
L.p.
A
I
II
III
IV
V
B
I
II
III
IV

Wyszczególnienie
AKTYWA TRWA£E
Wartoœci niematerialne i prawne
Rzeczowe aktywa trwa³e
Nale¿noœci d³ugoterminowe
Inwestycje d³ugoterminowe
D³ugoterminowe rozliczenia miêdzyokresowe
AKTYWA OBROTOWE
Zapasy
Nale¿noœci krótkoterminowe
Inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia miêdzyokresowe

2013 r.
65 387,4
3,0
65 027,3
357,1
0,0
0,0
27 880,7
47,9
2 094,4
19 761,3
5 977,1
93 268,
RAZEM AKTYWA
1
A KAPITA£ (FUNDUSZ) W£ASNY
79 135,1
I Kapita³ (fundusz) podstawowy
57 232,3
II Nale¿ne wp³aty na kapita³ podstawowy
0,0
III Udzia³y (akcje) w³asne
0,0
IV Kapita³ (fundusz) zapasowy
18 714,2
V Kapita³ (fundusz) z aktualizacji wyceny
0,0
VI Pozosta³e kapita³y (fundusze) rezerwowe
0,0
VII Zysk (strata) z lat ubieg³ych
0,0
VIII Zysk (strata) netto
3 188,6
IX Odpisy z zysku netto w ci¹gu roku obrotowego (wielkoœæ ujemna)
0,0
B ZOBOWI¥ZANIA I REZERWY NA ZOBOWI¥ZANIA
14 133,0
I Rezerwy na zobowi¹zania
2,1
II Zobowi¹zania d³ugoterminowe
5 397,2
III Zobowi¹zania krótkoterminowe
7 190,1
IV Rozliczenia miêdzyokresowe
1 543,5
RAZEM PASYWA 93 268,1

2014 r.
63 345,9
11,0
63 087,6
247,4
0,0
0,0
27 014,8
46,7
1 868,0
19 525,7
5 574,4

75 979,5
55 113,5
0,0
0,0
18 376,6
0,0
0,0
0,0
2 489,4
0,0
14 381,2
1,6
4 198,3
8 367,8
1 813,5
90 360,8

Rachunek zysków i strat – wersja skrócona (w tys. z³)
L.p.
A

B

C
D

E

F
G

H

2013 rok
kwota
udzia³
Dzia³alnoœæ podstawowa
511,0 14,9%
1. Przychody netto ze sprzeda¿y
32 379,2 90,5%
2. Koszty dzia³alnoœci operacyjnej
31 868,2 98,6%
Pozosta³a dzia³alnoœæ operacyjna
1 856,0 54,0%
1. Pozosta³e przychody operacyjne
2 281,5
6,4%
2. Pozosta³e koszty operacyjne
425,5
1,3%
Zysk / Strata na dzia³alnoœci operacyjnej (A+B)
2 367,0 68,9%
Dzia³alnoœæ finansowa
1 070,9 31,1%
1. Przychody finansowe
1 111,2
3,1%
2. Koszty finansowe
40,3
0,1%
w tym odsetki
40,3
0,1%
Zdarzenia nadzwyczajne
0,0
0,0%
1. Zyski nadzwyczajne
0,0
0,0%
2. Straty nadzwyczajne
0,0
0,0%
Zysk/strata brutto (C+D+E)
3 437,9 100,0%
Obowi¹zkowe obci¹¿enie zysku/straty brutto
249,3
1. Podatek dochodowy
249,3
2. Pozosta³e obci¹¿enia
0,0
Zysk/strata netto (F-G)
3 188,6
Wyszczególnienie

kwota
udzia³
587,1 21,2%
32 415,2 92,5%
31 828,1 98,6%
1 319,3 47,7%
1 752,7
5,0%
433,4
1,3%
1 906,3 68,9%
860,5 31,1%
883,3
2,5%
22,8
0,1%
22,8
0,1%
0,0
0,0%
0,0
0,0%
0,0
0,0%
2 766,8 100,0%
277,4
277,4
0,0
2 489,4

Zaleg³oœci czynszowe i dzia³ania windykacyjne w 2014 r.
Zaleg³oœci na dzieñ 31.12.2014 r. wynios³y 2 283 637,91 z³, a ich porównanie do wielkoœci zasobów, naliczanych op³at za korzystanie z lokali
oraz stanu na dzieñ 31.12.2013 r. przedstawione zosta³o w poni¿szym zestawieniu:
dokoñczenie na str. 8
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Wyszczególnienie
Powierzchnia lokali mieszkalnych (m2)
Roczny wymiar op³at za korzystanie z lokali mieszk. (z³)
Zaleg³oœci w op³atach na dzieñ 31 grudnia (z³)
Zaleg³oœci w przeliczeniu na m2 p. u. lokali (z³/m2)
WskaŸnik zad³u¿enia do naliczeñ rocznych (%)

L.p.

1.
2.
3.
4.
5.

Z przedstawionych danych wynika, ¿e zad³u¿enie mieszkañców
zasobów Spó³dzielni nominalnie zmala³o w trakcie 2014 r. o kwotê
93 005,88 z³. Realne zad³u¿enie mieszkañców wg stanu na dzieñ
31.12.2013 r. jak i 31.12.2014 r. wynosi³o ok. 7 % naliczeñ
rocznych, czyli mniej ni¿ jednomiesiêczne op³aty za lokale.
Szczegó³owe dane dotycz¹ce zaleg³oœci w op³atach za lokale
mieszkalne i ich windykacja na poszczególnych
nieruchomoœciach zosta³y Pañstwu przedstawione w gazetce
wydanej w marcu br.

Centralne ogrzewanie

2014r.
315 744,43
32 404 465,16
2 283 637,91
7,23
7,05

2013r.
315 744,43
32 587 070,00
2 376 643,79
7,53
7,29

sprzeda¿y oraz dostawy ciep³a ustalanych przez Spó³kê
Energetyczn¹ SEJ i jastrzêbskie PEC oraz od iloœci zu¿ytego
ciep³a przez u¿ytkowników lokali mieszkalnych.
Zasoby budynkowe naszej Spó³dzielni
przyporz¹dkowane s¹ do ró¿nych grup odbiorców ciep³a. Ka¿da
grupa ma inn¹ op³atê za moc zamówion¹ i za jednostkowe
zu¿ycie ciep³a. W 2014 r. nast¹pi³y kolejne zmiany cen. Ceny,
z wyj¹tkiem Wodzis³awia Œl., podniesiono dwukrotnie,
w zale¿noœci od grupy odbiorców od 1,21 do 6,05% za moc
zamówion¹ i od 4,75 do 6,26% za gigad¿ul (GJ). W Wodzis³awiu
Œl. ceny spad³y odpowiednio o 10,09 % za moc oraz 7,67% za GJ.

Koszty centralnego ogrzewania stanowi¹ najwiêksz¹ czêœæ
miesiêcznych op³at mieszkaniowych. Ich wysokoœæ zale¿y od cen

Stawki obowi¹zuj¹ce na koniec 2013 i 2014 r. obrazuje poni¿sza tabela.
Grupa odbiorców
Osiedle A. Bo¿ka i Pionierów
Osiedle Z³ote £any
Zasoby w Wodzis³awiu Œl.
Ul. 1 Maja 2-8
Ul. K. Miarki
Al. J.Paw³a II 15
Pozosta³e zasoby osiedla Zdrój,
osiedle PrzyjaŸñ oraz ul. Kusociñskiego
W zale¿noœci od oczekiwañ mieszkañców, zu¿ycie ciep³a
w lokalach rozliczane jest albo na podstawie podzielników
kosztów albo w oparciu o powierzchniê u¿ytkow¹ mieszkania.
Zarz¹d od kilku lat prowadzi analizê porównawcz¹ zu¿ycia ciep³a

Informacje pozosta³e
Sk³ad Zarz¹du:
Jacek Musialik – Prezes Zarz¹du
Andrzej Baran – Zastêpca Prezesa ds. Technicznych
i Eksploatacji
Joanna Sobierañska – Zastêpca Prezesa, G³ówna Ksiêgowa
Zarz¹d kieruje dzia³alnoœci¹ Spó³dzielni oraz
reprezentuje j¹ na zewn¹trz na podstawie ustawy Prawo
Spó³dzielcze, Statutu SM „JAS-MOS” oraz uchwalonego przez
Radê Nadzorcz¹ Regulaminu Zarz¹du, a do jego uprawnieñ
nale¿y podejmowanie wszelkich decyzji niezastrze¿onych dla
Walnego Zgromadzenia oraz dla Rady Nadzorczej.
Dzia³aj¹c w oparciu o Statut i regulaminy obowi¹zuj¹ce
w Spó³dzielni, odby³o siê 57 posiedzeñ Zarz¹du, na których
podjêto 33 uchwa³y dotycz¹ce prawid³owego i efektywnego
zarz¹dzania Spó³dzielni¹ (m.in. w sprawach cz³onkowskich,
ustanowienia odrêbnych w³asnoœci, spraw organizacyjnych,
ustanowienia i zmian tytu³ów prawnych do lokali i innych).
W omawianym okresie do Spó³dzielni wp³ynê³o 5230 pism,
z czego ok. 22 % dotyczy³o spraw lokatorskich, ok. 62 % spraw
urzêdowych (w tym: s¹dowe, komornicze, itp.) i ok. 16 % spraw

£¹czna op³ata
z³/MW/m-c
2013 r.
2014 r.
13 719,88 14 489,84
20 853,13 21 105,70
19 709,73 17 720,55
15 621,33 16 407,27
17 031,88 17 815,40
17 414,51 18 467,75
18 453,75

19 521,52

£¹czna op³ata
z³/GJ
2013 r. 2014 r.
47,02
49,71
48,18
50,47
48,33
44,62
37,04
39,36
40,06
42,36
45,08
47,89
44,75

47,19

w budynkach technologicznie do siebie podobnych jednak
rozliczanych wg ró¿nych, wy¿ej wspomnianych metod. Analiza
wykazuje, ¿e zu¿ycie ciep³a w budynkach rozliczanych
wg powierzchni jest nawet do 50% wy¿sze od zu¿ycia ciep³a
w budynkach rozliczanych wg podzielników.
dotycz¹cych firm obcych. W tym czasie Spó³dzielnia wys³a³a 6681
pism, z czego ok. 67 % dotyczy³o spraw lokatorskich, ok. 21 %
spraw urzêdowych (w tym: s¹dowe, komornicze, itp.) i ok. 12 %
spraw dotycz¹cych firm obcych.
W 2014 r. w wyniku przetargów Zarz¹d zawar³ 163
umowy, które dotyczy³y miêdzy innymi budowy i remontów
parkingów, chodników i schodów, uzupe³nienia ubytków
asfaltowych, remontu p³yt balkonowych, schodów wejœciowych
do budynków, robót ogólnobudowlanych, dekarskich, docieplenia
stropów piwnic, œcian szczytowych, œcian zewnêtrznych,
wymiana dŸwigów osobowych, malowania klatek schodowych,
wymiany stolarki okiennej w piwnicach, wykonania zabezpieczeñ
do wymagañ bezpieczeñstwa po¿arowego, remontu instalacji
oœwietleniowej i elektrycznej, wykonania monitoringu,
modernizacji instalacji AZART, wykonania zbiorczych instalacji
SAT, wymiany instalacji wodnych, kanalizacyjnych i gazowych
oraz innych zakresów zwi¹zanych z obowi¹zkami statutowymi
Zarz¹du i wynikaj¹cych z realizacji zatwierdzonego przez Radê
Nadzorcz¹ planu finansowo gospodarczego, w tym planu
remontów.
Œrednie zatrudnienie w Spó³dzielni Mieszkaniowej „JASMOS” – 106 osób.
Przedstawiony Pañstwu materia³ jest du¿ym skrótem
sprawozdañ. Sprawozdania w ca³oœci, zgodnie z ustaw¹, bêd¹
wy³o¿one do wgl¹du w miejscach i terminach, o których mowa
w zawiadomieniu zamieszczonym w niniejszym biuletynie.
dokoñczenie na str. 9
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Serdecznie zapraszamy Cz³onków Spó³dzielni „JAS-MOS” do udzia³u w Walnym Zgromadzeniu.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SM „JAS-MOS” ZA 2014 ROK
(WYCI¥G)
Rada Nadzorcza, zgodnie z art.35 § 1 ustawy „Prawo
spó³dzielcze” jest obligatoryjnym organem Spó³dzielni
powo³anym do kontroli i nadzoru nad ca³okszta³tem jej
dzia³alnoœci.
Szczegó³owy zakres i sposób dzia³ania Rady Nadzorczej okreœla
Statut Spó³dzielni w § 77 oraz Regulamin Rady Nadzorczej.
Zgodnie z art. 35 § 1 ustawy „Prawo spó³dzielcze” oraz zgodnie
z § 77 ust. 1 pkt 5 Statutu Rada Nadzorcza przedk³ada Walnemu
Zgromadzeniu Spó³dzielni sprawozdanie z dzia³alnoœci za 2014 r.
Sk³ad Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym:

I.
1.
2.
3.

II.

Franciszek Kupczak
Gra¿yna Wach
Marcin Faryna

Przewodnicz¹cy RN
Z-ca Przewodnicz¹cego RN
Sekretarz RN

Dzia³alnoœæ Rady Nadzorczej w okresie
sprawozdawczym

Rada Nadzorcza wype³niaj¹c swe statutowe zadania
spe³nia nastêpuj¹ce funkcje: nadzoru i kontroli, tworzenia
unormowañ wewnêtrznych oraz reprezentacyjn¹. Podstaw¹
realizacji tych funkcji s¹ przepisy zawarte w obowi¹zuj¹cych
aktach prawnych i statucie Spó³dzielni. Odzwierciedleniem tych
funkcji s¹ miêdzy innymi plany pracy Rady i Komisji Rewizyjnej,
w oparciu o które Rada wykonywa³a swoje zadania. W okresie
sprawozdawczym odby³o siê 12 posiedzeñ plenarnych RN,
7 posiedzeñ Prezydium RN, 9 posiedzeñ Komisji Rewizyjnej.
W okresie sprawozdawczym RN ocenia³a realizacjê:
planu finansowo-gospodarczego i planu remontów, uchwa³
i wniosków RN oraz uchwa³ i wniosków zg³oszonych na Walnym
Zgromadzeniu. Ocenia³a dzia³ania Zarz¹du w kierunku
optymalizacji kszta³towania siê wspó³czynników koryguj¹cych
zu¿ycie wody w zasobach Spó³dzielni oraz dzia³ania Zarz¹du dot.
kosztów zu¿ycia energii elektrycznej w zasobach Spó³dzielni.
Ocenia³a gospodarkê lokalami u¿ytkowymi, terenem itp. Ocenia³a
kszta³towanie siê kosztów centralnego ogrzewania w zasobach
Spó³dzielni. Analizowa³a zaleg³oœci w zakresie wnoszenia op³at
za lokale mieszkalne. Zatwierdzi³a plan finansowo-gospodarczy
na 2015 r., w tym plan remontów, a tak¿e plan pracy RN na 2015 r.
Oprócz powy¿szego na bie¿¹co rozpatrywa³a odwo³ania
cz³onków od decyzji Zarz¹du, wnioski Zarz¹du, w tym w sprawie
wykreœleñ i wykluczeñ z cz³onkostwa. Na bie¿¹co ocenia³a
dzia³alnoœæ Spó³dzielni oraz pracê cz³onków Zarz¹du.
Rada Nadzorcza statutow¹ funkcjê kontroln¹ wype³nia równie¿
poprzez Komisjê Rewizyjn¹. Komisja Rewizyjna Rady
Nadzorczej przeprowadza³a kontrole zgodnie z planem oraz
z wnioskami zg³aszanymi i zatwierdzonymi do realizacji na
posiedzeniach Rady Nadzorczej.
Komisja Rewizyjna przeprowadzi³a w okresie sprawozdawczym
9 kontroli.

4.

Wies³aw Latoch

5.

Mieczys³aw Parzych

6.

Piotr Szereda

7.

Marian Górski

8.
9.
10.
11.

Gra¿yna D¹bkiewicz
Gra¿yna Œlaziñska
S³awomir Pencko
Piotr Piróg

Przewodnicz¹cy Komisji
Rewizyjnej
Z-ca Przewodnicz¹cego
Komisji Rewizyjnej
(w Radzie do IV/2014)
Z-ca Przewodnicz¹cego
Komisji Rewizyjnej
(od VI/2014)
Sekretarz Komisji
Rewizyjnej
Cz³onek RN
Cz³onek RN (od VI/2014)
Cz³onek RN (do VII/2014)
Cz³onek RN (od VIII/2014)

W 2014 r. skontrolowano:
- administracjê nr 1 i 2 w zakresie bie¿¹cej obs³ugi
mieszkañców (2 kontrole),
- realizacjê skarg i wniosków cz³onków Spó³dzielni
kierowanych do organów Spó³dzielni,
- dzia³alnoœ
- administracji nr 1 i 2 w zakresie utrzymania zasobów
(2 kontrole),
- realizacjê dzia³alnoœci termomodernizacyjnej
w Spó³dzielni w ujêciu rzeczowym i finansowym za 2014 r.,
- dokumentacjê przetargow¹ i realizacjê umów po
przetargach za 2014 r.,
- protoko³y pogwarancyjne za 2014 r.,
- gospodarkê materia³ow¹ za 2013 r.
Wszystkie protoko³y by³y przedmiotem szczegó³owych analiz
Rady Nadzorczej i po ich akceptacji, wnioski i uwagi w nich
zawarte by³y realizowane przez Zarz¹d.
W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza podjê³a 89
uchwa³, które dotyczy³y m.in.: wykluczeñ z powodu zalegania
z op³atami za zajmowane mieszkania, wykreœleñ z powodu zbycia
spó³dzielczego prawa do lokalu i nie z³o¿enia rezygnacji
z cz³onkostwa w terminie trzech miesiêcy, spraw organizacyjnoregulaminowych, op³at lokatorskich, stawek na fundusz
remontowy, sp³aty kosztów modernizacji, op³at za sprz¹tanie
klatek schodowych, op³at za monta¿ i konserwacjê monitoringu
itp., realizacji procesu dociepleñ budynków, przyjêcia
sprawozdañ z badania sprawozdania finansowego za 2013r. oraz
sprawozdania Rady Nadzorczej za 2013 r., zmiany sposobu
rozliczania kosztów c.o., wyboru bieg³ego rewidenta.
Cz³onkowie Rady Nadzorczej w trakcie plenarnych posiedzeñ
zg³osili do Zarz¹du 14 wniosków dotycz¹cych: dzia³alnoœci
windykacyjnej, poprawy porz¹dku i bezpieczeñstwa,
rozwi¹zywania lokatorskich spraw i sporów, spraw remontowych,
spraw organizacyjnych, spraw zwi¹zanych z funkcjonowaniem
Spó³dzielni.
dokoñczenie na str. 10
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W okresie sprawozdawczym do Rady Nadzorczej wp³ynê³o 11
pism, cz³onków i najemców Spó³dzielni dotycz¹cych dzia³alnoœci
Spó³dzielni, w szczególnoœci: udostêpnienia obrazu monitoringu,
wycofania egzekucji komorniczej, spraw remontowych,
sprz¹tania klatek schodowych. Rada Nadzorcza, po rozpatrzeniu
wszystkich pism udzieli³a odpowiedzi w statutowym terminie.
III.

Lustracja Spó³dzielni „JAS- MOS” w 2014 r.

Zgodnie z postanowieniami art. 91-93 Ustawy „Prawo
Spó³dzielcze” – Regionalny Zwi¹zek Rewizyjny Spó³dzielczoœci
Mieszkaniowej w Katowicach w okresie od 18 marca do 16
kwietnia 2014r. przeprowadzi³ lustracjê pe³n¹ Spó³dzielni
Mieszkaniowej „JAS-MOS” w Jastrzêbiu Zdroju.
Badaniem lustracyjnym objêta zosta³a dzia³alnoœæ
Spó³dzielni za okres od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2013r.
Badanie przeprowadzi³ uprawniony lustrator na podstawie
upowa¿nienia Regionalnego Zwi¹zku Rewizyjnego
Spó³dzielczoœci Mieszkaniowej w Katowicach nr 2/2014
z 17.03.2014r.
Wynikiem lustracji jest protokó³ z lustracji oraz pismo
polustracyjne Regionalnego Zwi¹zku Rewizyjnego
Spó³dzielczoœci Mieszkaniowej w Katowicach. Zarówno protokó³
jak i pismo polustracyjne zosta³y przekazane Radzie Nadzorczej
i Zarz¹dowi.
Lustracj¹ objête zosta³y podstawy prawno-statutowe,
regulaminowe, organizacyjne i ekonomiczno-finansowe
Spó³dzielni w zakresie:
1)
Realizacji wniosku polustracyjnego z dzia³alnoœci
Spó³dzielni w latach 2008-2010,
2)
Procesów zarz¹dzania Spó³dzielni w ujêciu
podmiotowym i przedmiotowym,
3)
Zasad organizacji i funkcjonowania organów
Spó³dzielni,
4)
Zarz¹dzania nieruchomoœciami Spó³dzielni,
5)
Zagadnienia objête dodatkowym badaniem
lustracyjnym.
Analiza dokumentacji Walnych Zgromadzeñ, Rady Nadzorczej
oraz Zarz¹du wykaza³a, ¿e dzia³alnoœæ tych organów prowadzona
by³a zgodnie z przepisami ustawowymi oraz, ¿e:
- zwo³ywanie obrad poszczególnych organów odbywa³o
siê w trybie i terminach okreœlonych w statucie lub
wynikaj¹cych z niego regulaminów,
- organy rozpatrywa³y sprawy nale¿¹ce do ich
kompetencji,
- materia³y bêd¹ce przedmiotem obrad odzwierciedla³y
stan faktyczny i pozwala³y na dokonanie oceny
poszczególnych zagadnieñ przez dany organ oraz podjêcie
stosownych decyzji,
IV.

Dzia³alnoœæ ekonomiczno-finansowa

Rada Nadzorcza zapozna³a siê ze sprawozdaniem Zarz¹du
z dzia³alnoœci Spó³dzielni i sprawozdaniem finansowym
Spó³dzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS” za 2014 r. oraz opini¹
i raportem bieg³ego rewidenta o wyniku badania sprawozdania
finansowego sporz¹dzonego na dzieñ 31.12.2014 r. RN przyjê³a
sprawozdanie finansowe za 2014 r. Wed³ug oceny niezale¿nego
bieg³ego rewidenta sytuacja finansowa Spó³dzielni jest dobra.
Sprawozdanie finansowe Zarz¹du za 2014 r. – zbadane przez
bieg³ego rewidenta we wszystkich istotnych aspektach:
a) przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla
oceny maj¹tkowej i finansowej jednostki na dzieñ
31.12.2014 r., jak te¿ jej wynik finansowy za rok
obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.,
b) zosta³o sporz¹dzone zgodnie z wymagaj¹cymi
zastosowania zasadami (polityk¹) rachunkowoœci oraz
Sekretarz RN
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Cz³onkowie Rady pe³nili dy¿ury w siedzibie Zarz¹du Spó³dzielni
w ka¿dy ostatni poniedzia³ek miesi¹ca w godz. od 14.30-15.30.
W 2014 r., podczas dy¿uru cz³onków Rady zg³oszono 2
interwencje, na które po rozpatrzeniu na plenarnych
posiedzeniach Rady zainteresowani otrzymali pisemne
odpowiedzi.
- protoko³y by³y sporz¹dzane w sposób w³aœciwy a ich
treœæ umo¿liwia odtworzenie istotnych elementów obrad.
W badanym okresie Spó³dzielnia prowadzi³a dzia³alnoœæ
wynikaj¹c¹ z ustaleñ § 4 ust. 2 statutu Spó³dzielni.
1) Organy Spó³dzielni przestrzega³y ustawowych
i statutowych praw cz³onków, w tym Spó³dzielnia
przenosi³a w³asnoœæ lokali na uprawnione osoby.
2) Spó³dzielnia prowadzi³a na bie¿¹co „ksi¹¿ki obiektów
budowlanych” oraz terminowo przeprowadza³a kontrole,
o których mowa w art. 62 Prawa budowlanego.
3) Zawarte przez Spó³dzielniê umowy o roboty, dostawy
i us³ugi zabezpiecza³y jej interesy, w tym zapewnia³y
mo¿liwoœæ stosowania sankcji za nieterminowe
wykonanie us³ug lub robót oraz za mog¹ce wyst¹piæ
wady w wykonaniu robót albo niedostateczn¹ jakoœæ
œwiadczonych us³ug.
4) Spó³dzielnia prawid³owo i terminowo dokonywa³a
rozliczeñ z tytu³u op³at zwi¹zanych z eksploatacj¹ lokali,
w tym op³at niezale¿nych.
5) Ksiêgi rachunkowe by³y prowadzone w oparciu
o przepisy ustawy o rachunkowoœci oraz zasady
rachunkowoœci.
6) Spó³dzielnia terminowo regulowa³a zobowi¹zania
publiczno-prawne, a stan ekonomiczno-finansowy by³
prawid³owy.
7) Spó³dzielnia prawid³owo ubezpiecza³a maj¹tek od ognia
i wszelkich zdarzeñ losowych oraz od kradzie¿y
z w³amaniem, a tak¿e odpowiedzialnoœci cywilnej.
Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 05.05.2014r. po
zapoznaniu siê z listem polustracyjnym Regionalnego Zwi¹zku
Rewizyjnego Spó³dzielczoœci Mieszkaniowej oraz wys³uchaniu
sprawozdania z przeprowadzonej lustracji przedstawionego
przez lustratora in¿. Kazimierza £abaj jednog³oœnie przyjê³a
protokó³ z przeprowadzonej w dniach 18.03.2014r. do
16.04.2014r. lustracji dzia³alnoœci Spó³dzielni Mieszkaniowej
„JAS-MOS”.
W zwi¹zku z brakiem zastrze¿eñ co do legalnoœci,
rzetelnoœci i gospodarnoœci w dzia³alnoœci Spó³dzielni
Mieszkaniowej „JAS-MOS” – Rada Nadzorcza nie sformu³owa³a
¿adnych wniosków polustracyjnych.

na podstawie prawid³owo prowadzonych ksi¹g
rachunkowych,
c) jest zgodne z wp³ywaj¹cymi na treœæ sprawozdania
finansowego przepisami prawa i postanowieniami
statutu Spó³dzielni.
Sprawozdanie z dzia³alnoœci Spó³dzielni jest kompletne
w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowoœci, a zawarte
w nim informacje, pochodz¹ce ze zbadanego sprawozdania
finansowego s¹ z nim zgodne.
Wykonanie planu finansowo-gospodarczego za 2014 r.
wykazuje nadwy¿kê przychodów nad kosztami oraz wynik
finansowy netto w wysokoœci 2 489 409,93 z³.
Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia dzia³alnoœæ i wyniki
Spó³dzielni w okresie sprawozdawczym i wnioskuje do Walnego
Zgromadzenia o udzielenie absolutorium cz³onkom Zarz¹du
za 2014r.
Przewodnicz¹cy RN
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WYBORY RADY NADZORCZEJ
Tegoroczne Walne Zgromadzenie Cz³onków jest
szczególnie wa¿ne ze wzglêdu na to, ¿e Cz³onkowie wybior¹ ze
swojego grona Radê Nadzorcz¹ Spó³dzielni „JAS-MOS” na
kolejn¹, 3-letni¹ kadencjê. Szczegó³owo informowaliœmy
Pañstwa o tym wydarzeniu w poprzednim numerze gazetki
w marcu.

Dla przypomnienia:
Zgodnie z prawem ka¿dy cz³onek Spó³dzielni ma prawo
kandydowaæ i byæ wybranym do Rady Nadzorczej. Rada
Nadzorcza sk³ada siê z 9 cz³onków. Do Rady nie mog¹
kandydowaæ pracownicy SM „JAS-MOS”, ani osoby œwiadcz¹ce
dla Spó³dzielni us³ugi. Cz³onkami Rady nie mog¹ byæ równie¿
osoby, które zajmuj¹ siê interesami konkurencyjnymi wobec
Spó³dzielni. Cz³onkiem Rady nie mo¿na byæ d³u¿ej ni¿ dwie
kolejne trzyletnie kadencje. Cz³onkowie Rady za udzia³
w posiedzeniach otrzymuj¹ wynagrodzenie.
Jak kandydowaæ do Rady
Kandydatów do Rady zg³aszaj¹ cz³onkowie do kancelarii
Spó³dzielni w nieprzekraczalnym terminie do 27 kwietnia 2015 r.,
podaj¹c imiê i nazwisko kandydata. Zg³oszenie kandydata
powinno byæ poparte przez co najmniej 50 Cz³onków.
Do zg³oszenia powinna byæ do³¹czona pisemna zgoda cz³onka na

kandydowanie do Rady oraz jego oœwiadczenie, ¿e nie zajmuje
siê interesami konkurencyjnymi wobec Spó³dzielni i nie œwiadczy
us³ug na jej rzecz. W tym miejscu zwracamy uwagê, ¿e g³os
poparcia oddany przez osobê niebêd¹c¹ cz³onkiem nie jest
wliczany do grona popieraj¹cych. Przypominamy, ¿e ¿ona (m¹¿)
Cz³onka Spó³dzielni najczêœciej jest osob¹ niebêd¹c¹ cz³onkiem,
wiêc jej (jego) podpis nie bêdzie wa¿ny.
Czym zajmuje siê Rada
Rada Nadzorcza m.in. nadzoruje i kontroluje dzia³alnoœæ
Spó³dzielni, uchwala plany finansowo-gospodarcze, zatwierdza
strukturê organizacyjn¹ Spó³dzielni, corocznie sk³ada Walnemu
Zgromadzeniu sprawozdania zawieraj¹ce wyniki kontroli i ocenê
sprawozdañ finansowych, uchwala unormowania
wewn¹trzspó³dzielcze okreœlaj¹ce zasady wspó³¿ycia
mieszkañców, rozliczeñ kosztów i przychodów i innych
okreœlaj¹cych funkcjonowanie Spó³dzielni, jako zarz¹dcy
nieruchomoœci, zasady tworzenia i gospodarowania funduszami,
rozpatruje odwo³ania cz³onków od uchwa³ zarz¹du, podejmuje
uchwa³y w sprawie pozbawienia cz³onkostwa, ustala wysokoœæ
op³at zwi¹zanych z utrzymaniem i eksploatacj¹ lokali.
Zachêcamy do licznego uczestnictwa w Walnym oraz do
kandydowania do Rady Nadzorczej.

ZAWIADOMIENIE
Zarz¹d Spó³dzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS” zawiadamia o terminie i miejscu Walnego Zgromadzenia w 2015 roku:

Czêœæ

Nazwa Czêœci

1.

Osiedle Pionierów
ulice: Kaszubska, Kurpiowska, Œl¹ska,
Warmiñska, Pomorska
Osiedle A. Bo¿ka
ulice: Zielona, Harcerska, Miodowa, Wrzosowa
Osiedla Zdrój, PrzyjaŸñ, Z³ote £any
ulice: Konopnickiej, K. Miarki, S³oneczna, Krótka,
Kusociñskiego,
Of. Faszyzmu, 1 Maja, Poprzeczna, Staszica,
Jana Paw³a II, 11 Listopada, Wieczorka, Górnicza,
Wyspiañskiego, Moniuszki, Morcinka, Kopernika,
Krasickiego, Wiejska
Wodzis³aw
ulice: 26 Marca, Wyszyñskiego, PCK, Plac
Zwyciêstwa

2.
3.

4.

Data

Miejsce obrad

12.05.2015 r.
- wtorek

Szko³a Podst. Nr 5,
ul. Mazurska 6

13.05.2015 r.
- œroda
14.05.2015 r.
- czwartek

Szko³a Podst. Nr 10
ul. Zielona 2A
Szko³a Podst. Nr 4,
ul. Koœciuszki 19

18.05.2015 r.
Zespó³ Szkó³
– poniedzia³ek Ponadgimnazjalnych
ul. Wyszyñskiego 41

Uwaga: Pocz¹tek wszystkich Zebrañ zaplanowano na godz.1530.

Porz¹dek obrad:
1) Otwarcie obrad.
2) Wybory Przewodnicz¹cego i Cz³onków
Prezydium (Sekretarz i Asesor).
3) Wybory Komisji:
a. Skrutacyjnej,
b. Wyborczej.
4) Odczytanie porz¹dku obrad Walnego
Zgromadzenia.
5) Stwierdzenie prawid³owoœci zwo³ania czêœci
Walnego Zgromadzenia.

6) Przedstawienie sprawozdañ:
a. Zarz¹du z dzia³alnoœci Spó³dzielni
za 2014 rok,
b. finansowego za 2014 rok,
c. z dzia³alnoœci Rady Nadzorczej za 2014 rok.
7) Dyskusja nad sprawozdaniami.
8) Podjêcie uchwa³ w sprawach:
a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego
za 2014 rok,
b. zatwierdzenia sprawozdania Zarz¹du
za 2014 rok i udzielenia absolutorium
ka¿demu z cz³onków Zarz¹du oddzielnie,
c. przyjêcia sprawozdania Rady Nadzorczej
za 2014 rok.
dokoñczenie na str. 12
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9) Wybory cz³onków Rady Nadzorczej.
10) Podjêcie uchwa³ w sprawie odwo³añ
cz³onków od uchwa³ Rady Nadzorczej
w przedmiocie wykluczenia ze Spó³dzielni.
11) Omówienie propozycji Zarz¹du oraz podjêcie
uchwa³y w sprawie podzia³u nadwy¿ki
bilansowej za 2014 rok.
12) S p r a w y w n i e s i o n e p r z e z C z ³ o n k ó w
3
Spó³dzielni w trybie art. 8 ust. 10-12 Ustawy
o spó³dzielniach mieszkaniowych.
13) Wolne g³osy, uwagi i zapytania.
14) Zamkniêcie obrad.
Cz³onek mo¿e braæ udzia³ w Walnym
Zgromadzeniu tylko osobiœcie i przys³uguje mu
prawo g³osu tylko w tej czêœci Walnego
Zgromadzenia, do której zosta³ zaliczony.
Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci Spó³dzielni
za 2014 r., sprawozdanie finansowe wraz z opini¹
bieg³ego rewidenta, sprawozdanie Rady
Nadzorczej zostan¹ wy³o¿one od dnia 21 kwietnia
2015 r. w siedzibie Spó³dzielni
w Jastrzêbiu – Zdroju przy ul. S³onecznej 18 A
w pokoju nr 1.
Projekty uchwa³ i inne dokumenty zwi¹zane
z porz¹dkiem obrad zostan¹ wy³o¿one od dnia 28
kwietnia 2015 r. w siedzibie Spó³dzielni, na
administracjach osiedlowych oraz na stronie
internetowej Spó³dzielni. Cz³onek Spó³dzielni ma
prawo zapoznania siê z w/w dokumentami.

- cz³onkowie Spó³dzielni maj¹ prawo zg³aszaæ
projekty uchwa³ i ¿¹dania zamieszczenia
oznaczonych spraw
w porz¹dku obrad
Walnego Zgromadzenia w terminie do 15 dni
przed dniem pierwszej czêœci posiedzenia
Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 27 kwietnia
2015 r. Projekt uchwa³y zg³aszanej przez
cz³onków musi byæ poparty przez co najmniej 10
cz³onków. Zgodnie z § 62 ust. 5 statutu
oœwiadczenie o poparciu projektu powinno mieæ
formê pisemn¹ i zawieraæ: imiê, nazwisko, adres
cz³onka oraz jego podpis;
- cz³onek ma prawo zg³aszania poprawek do
projektów uchwa³ nie póŸniej ni¿ na 3 dni przed
posiedzeniem pierwszej czêœci Walnego
Zgromadzenia, tj. do dnia 9 maja 2015 r.
Ponadto informujemy, ¿e w zwi¹zku z tym,
¿e w bie¿¹cym roku odbêd¹ siê wybory cz³onków
do Rady Nadzorczej Spó³dzielni, zainteresowani
prac¹ w Radzie cz³onkowie mog¹ zg³aszaæ w³asne
b¹dŸ innych cz³onków kandydatury do Rady.
Zg³oszenie cz³onka Spó³dzielni na kandydata do
Rady Nadzorczej powinno byæ z³o¿one
w kancelarii Spó³dzielni przy ul. S³onecznej 18A
w terminie do dnia 27 kwietnia 2015 r. Zgodnie
z § 72 ust. 2 statutu zg³oszenie powinno byæ
poparte przez co najmniej 50 cz³onków.
Do zg³oszenia powinna byæ do³¹czona pisemna
zgoda cz³onka na kandydowanie do Rady oraz
jego oœwiadczenie, ¿e nie zajmuje siê interesami
konkurencyjnymi wobec Spó³dzielni. Bli¿sze
informacje mo¿na uzyskaæ w siedzibie
Spó³dzielni, pokój nr 1, nr tel. 32 47 610 74 wew. 34.
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Zgodnie z art. 8 ust. 10 - 12 ustawy
o spó³dzielniach mieszkaniowych:

Prosimy o zabranie na Walne Zgromadzenie dowodu osobistego lub innego dokumentu to¿samoœci.
Zarz¹d SM „JAS-MOS”

Spó³dzielnia Mieszkaniowa “JAS-MOS” ; 44-330 Jastrzêbie-Zdrój, ul. S³oneczna 18A
tel/fax 32 47-626-36, 37, 38; 032 47-61-074;
e-mail sm@smjasmos.pl; www.smjasmos.pl
Biuletyn jest redagowany przez pracowników i cz³onków SM “JAS-MOS”
Sk³ad rady redakcyjnej :
Jacek Musialik, Joanna Sobierañska, Andrzej Baran, Barbara Olszok.
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