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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY 
NADZORCZEJ SM „JAS-MOS” ZA 2021 ROK

4. Kontrola realizacji skarg i wniosków członków Spółdzielni kiero-

wanych do organów Spółdzielni w roku 2020,

ź skargi związanej z planowaną rozbudową balkonów,

Pisma zostały wnikliwie rozpatrzone na posiedzeniach plenar-
nych, a osoby zainteresowane otrzymały odpowiedź w statuto-
wym terminie. 

2. Kontrola administracji nr 1 i 2 w zakresie bieżącej obsługi miesz-

kańców (2 kontrole),

ź spłaty zadłużenia,

Grażyna Rębacz  Sekretarz Komisji Rewizyjnej RN  

ź najmu pomieszczenia dodatkowego,

7.  Kontrola zamówień materiałów za 2020r,

6.  Kontrola termomodernizacji zasobów mieszkaniowych w roku 

2019 i 2020,

9. Kontrola dokumentacji przetargowej i realizacji umów po prze-

targach za 2020/2021r.

ź wsparcia finansowego.

1.  Kontrola działalności społecznej za 2020r.

8. Kontrola zasadności skargi lokatorów części nieruchomości 

przy ul. Pomorskiej 59-71, 73-85, 87-99 dot. rozbudowy balko-

nów.

Oprócz głównych działań wynikających z realizacji zadań statuto-
wych Rada Nadzorcza w roku 2021, ukierunkowała swoją działal-
ność na zapewnieniu w maksymalnym stopniu bezpieczeństwa 
mieszkańców w związku z epidemią koronawirusa, utrzymaniu 
sprawnej obsługi mieszkańców, zapewnieniu utrzymania zasobów 
mieszkaniowych w pełnej sprawności pod kątem technicznego 
funkcjonowania. Ze względu na dalsze trwanie stanu epidemii 
Rada Nadzorcza pozostawała w stałym kontakcie z Zarządem 

w zakresie bieżącego funkcjonowania Spółdzielni. 

W okresie sprawozdawczym wpłynęło 5 pism skierowanych do 

Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza statutową funkcję kontrolną wypełnia poprzez 
Komisję Rewizyjną. Komisja Rewizyjna Rady Nadzorczej przepro-
wadzała kontrole zgodnie z planem oraz z wnioskami zgłaszanymi 
i zatwierdzonymi do realizacji na posiedzeniach Rady Nadzorczej.

przeprowadziła w okresie sprawozdawczym 11 kontroli:

3. Kontrola działalności administracji nr 1 i 2 w zakresie utrzyma-

nia zasobów (2 kontrole),

Efektem działań Komisji były protokoły zawierające ustalenia, 

oceny i wnioski w zakresie przedmiotu kontroli. Wyniki swej pracy 
Komisja przedstawiała na posiedzeniach plenarnych Rady.

III. Działalność ekonomiczno-finansowa                     

Sprawozdanie z działalności Spółdzielni jest kompletne w rozu-

mieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości, a zawarte w nim in-

formacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego 
są z nim zgodne.ź wysokości opłat wnoszonych do Spółdzielni, 

Pisma dotyczyły:

Krzysztof  Kordela Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RN

Rada stwierdza, że zarówno uchwały jak i wnioski kierowane do 

Zarządu były realizowane w terminie i z rzeczowym podejściem. 

Komisja Rewizyjna w składzie: 

Irena Czaplińska  Z-ca Przewodniczącego Komisji
   Rewizyjnej RN

Przedmiotem tych kontroli była następująca tematyka:

5. Kontrola opłat czynszowych za lokale użytkowe, garaże i dzier-

żawę terenu za 2020r,

Rada Nadzorcza zapoznała się ze sprawozdaniem Zarządu z dzia-

łalności Spółdzielni i sprawozdaniem finansowym Spółdzielni 

Mieszkaniowej „JAS-MOS” za 2021r. oraz opinią i raportem bie-

głego rewidenta o wyniku badania sprawozdania finansowego 

sporządzonego na dzień 31.12.2021r. RN przyjęła sprawozdanie 

finansowe za 2021r. Według oceny niezależnego biegłego rewi-

denta sytuacja finansowa Spółdzielni jest dobra. Sprawozdanie 

finansowe Zarządu za 2021r. – zbadane przez biegłego rewidenta 

we wszystkich istotnych aspektach:

b)  zostało sporządzone zgodnie z wymagającymi zastosowania 

zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie prawidło-

wo prowadzonych ksiąg rachunkowych,

Analizowane wskaźniki finansowe wskazują, że sytuacja finanso-
wa Spółdzielni jest dobra. Zobowiązania wobec kontrahentów po-
krywane są ze środków własnych Spółdzielni. Nie ma zagrożenia 
dla jej stabilności i płynności finansowej. 
Całość materiałów dot. działalności Rady Nadzorczej znajduje się 
w siedzibie Spółdzielni. 

Wykonanie planu finansowo-gospodarczego za 2021r. wykazuje 
nadwyżkę przychodów nad kosztami oraz wynik finansowy netto 
w wysokości 1 696 433,73 zł.

a)  przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny 

majątkowej i finansowej jednostki na dzień 31.12.2021r., jak też jej 

wynik finansowy za rok obrotowy od 01.01.2021 do 31.12.2021,

IV. Zakończenie 

c)  jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finanso-

wego przepisami prawa i postanowieniami statutu Spółdzielni.

Na skutek ustawowej zmiany terminu zwołania Walnego Zgroma-

dzenia oraz ustawowego wydłużenia kadencji Rady Nadzorczej 

spółdzielni w związku ze stanem epidemii COVID-19 w 2021r. nie 

odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, a w kon-

sekwencji nie było możliwe przeprowadzenie wyborów do Rady 

Nadzorczej naszej Spółdzielni. 

W tym miejscu Rada Nadzorcza ponownie dziękuje za kolejny 

okres współpracy wszystkim mieszkańcom, Zarządowi oraz pra-

cownikom Spółdzielni za dostosowanie się do zaistniałych trud-

nych warunków, wszelkich ograniczeń i zaleceń, które wystąpiły 

w 2021r. Dziękujemy za wyrozumiałość wobec działań Zarządu 

jak i Rady Nadzorczej.

Biorąc pod uwagę wyniki kontroli finansowej i uwzględniając cało-

kształt działalności Zarządu, a przede wszystkim osiągnięty stan 

gospodarczo-finansowy potwierdzający prawidłowość funkcjo-

nowania Spółdzielni i jej stabilną sytuację finansową, Rada Nad-

zorcza wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o udzielenie abso-

lutorium za 2021r. dla:

- Prezesa Zarządu        Piotra Szeredy 
-  Zastępcy Prezesa ds. technicznych      Andrzeja Baran 
- Zastępcy Prezesa ds. ekonomicznych, 
 Głównego Księgowego       Jadwigi  Sieczkowskiej  

W oryginale sprawozdanie podpisano. 

ź rozpatrywanie odwołań członków od decyzji Zarządu,

ź ocena realizacji uchwał i wniosków Rady,

Szczegółowy zakres i sposób działania Rady Nadzorczej określa 

Statut Spółdzielni w §71 oraz Regulamin Rady Nadzorczej. Zgod-

nie z art. 35 § 1 ustawy „Prawo spółdzielcze” oraz zgodnie                        

z § 71 ust. 1 pkt 5 Statutu Rada Nadzorcza przedkłada Walnemu 

Zgromadzeniu Spółdzielni sprawozdanie z działalności za 2021 r.

10) Sławomir Maliszewski  członek RN

b)  tworzenia unormowań wewnętrznych,

Rada Nadzorcza, zgodnie z art. 35 § 1 ustawy „Prawo spółdzielcze” 

jest obligatoryjnym organem spółdzielni powołanym do kontroli 

i nadzoru nad całokształtem jej działalności.

8)  Grażyna Dąbkiewicz  członek RN od 08/2021

a)  nadzoru i kontroli,

c)  reprezentacyjną.

4)  Krzysztof  Kordela Przewodniczący Komisji

Rada Nadzorcza wypełniając swe statutowe zadania ma do speł-
nienia następujące funkcje:

5)  Irena Czaplińska  Z-ca Przewodniczącego Komisji

ź ocena bieżącej pracy Zarządu,

ź zapoznawanie się z wynikami prac Komisji Rewizyjnej 

2)  Ewa Kachnic   Z-ca Przewodniczącego RN

7)  Anna Skowronek  członek RN do 07/2021

1)  Bartłomiej Sułkowski  Przewodniczący RN

    Rewizyjnej RN

6)  Grażyna Rębacz   Sekretarz Komisji Rewizyjnej RN   

9)  Grzegorz Krysman  członek RN

3)  Janina Bogusz-Wiśniewska  Sekretarz RN

I. Skład Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym:

    Rewizyjnej RN

II. Działalność Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym

Podstawą realizacji tych funkcji są przepisy zawarte w prawie i sta-
tucie Spółdzielni. Odzwierciedleniem tych funkcji są między in-
nymi plany pracy Rady i Komisji Rewizyjnej. 

Oprócz stałych pozycji planu posiedzeń takich jak:
ź rozpatrywanie wniosków Zarządu będących w kompetencji 

Rady Nadzorczej.

w okresie sprawozdawczym RN na swych posiedzeniach zajmo-

wała się następującą tematyką:

ź analiza zaległości w zakresie wnoszenia opłat z tytułu 

użytkowania lokali mieszkalnych przez najemców i członków 

Spółdzielni oraz najemców lokali użytkowych,

ź ocena realizacji planu finansowego gospodarczego zasobów 

mieszkaniowych,

Pozostałe tematy, którymi zajmowała się Rada to między innymi:

ź analiza zużycia wody w zasobach Spółdzielni.

ź analiza zużycia energii elektrycznej w zasobach Spółdzielni,

ź ocena przygotowań zasobów mieszkaniowych 

ź analiza kosztów c.o. 

ź przyjęcie treści informacji RN z odbytej lustracji 

 za lata 2017-2019 

ź ocena gospodarki lokalami mieszkalnymi  z „ruchu ludności”,

ź zatwierdzenie planów remontowych na 2022r.,

W sumie w ramowym planie pracy zostało ujętych 34 tematy, któ-
re w całości ujmowały zakres działania Rady. 

ź zatwierdzenie planu finansowo-gospodarczego na 2022r.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza na swych posiedze-
niach podjęła 37 uchwał z czego:

ź 21 dotyczyło spraw organizacyjnych, porządkowych oraz oceny 

pracy Zarządu,

ź 9 dotyczyło opłat lokatorskich, stawek na f. remontowy, spłaty 

kosztów modernizacji itp.,

ź 3 dotyczyły odstąpienia od przetargów,

ź ocena realizacji planu remontów.

 do okresu zimowego, 

ź 3 dotyczyły spraw regulaminowych,

ź 1 dotyczyła zmiany sposobu rozliczania kosztów centralnego 

ogrzewania.

Oprócz uchwał na plenarnych posiedzeniach RN zgłosiła do reali-

zacji i rozpatrzenia przez Zarząd 34 wnioski, z czego:

ź 24 dotyczyły poprawy porządku, bezpieczeństwa, rozwiązania 

lokatorskich spraw i sporów,

ź 10 spraw remontowych, 
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Jednak musieliśmy ze względów oczywistych 
w znaczny sposób ograniczyć kontakt z loka-

torami. W ubiegłym roku byliśmy gotowi 

w każdej chwili podjąć się zadania zwołania 
Walnego Zgromadzenie dlatego wszystkie 

dokumenty wraz ze sprawozdaniami Rady 
Nadzorczej i Zarządu z działalności za rok 

2020 były przygotowane i czekały tylko na ich 
zatwierdzenie. Skróty z tych sprawozdań zo-
stały opublikowane w naszym biuletynie „Na-

sze mieszkanie”. Sprawozdanie i bilans zostały 
złożone w Krajowym Rejestrze Sądowym 

i oczekują na zatwierdzenie przez Walne 
Zgromadzanie naszej Spółdzielni. Wyrażamy 

nadzieję, że w tym roku to nastąpi. Planujemy, 

aby 2022 rok poza normalnymi obowiązkami 
był rokiem formalnego zakończenia i rozlicze-

nia roku 2020, a także rokiem realizacji no-
wych projektów, nowych wyzwań i zadań.  

Zgodnie z § 78 ust. 3 Statutu Zarząd Spół-
dzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS” przedkłada 

Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z dzia-

łalności za 2021 rok. Pomimo kolejnego roku 
funkcjonowania pod rygorami pandemii 

COVID-19 i związanych z tym wielu trudności,  
to dla naszej Spółdzielni był to dobry rok. 

Zarząd jak i pracownicy, współpracując 
z wieloma wykonawcami realizowali wcześ-
niej ustalone plany i zamierzenia. Zarząd i pra-

cownicy starali się też w warunkach bezpiecz-
nych współpracować z lokatorami w trakcie 

wykonywania swoich zadań nie patrząc na tru-
dny czas epidemii. Zdajemy sobie sprawę, że 

poprawianie efektywności zarządzania nieru-

chomościami oraz obsługa lokatorów jest pro-
cesem ciągłym i długofalowym. W 2021 roku, 

w związku z wymogami prawa nie zorganizo-
waliśmy Walnego Zgromadzenia, ale popra-

wialiśmy standardy ochrony zdrowia i życia 
naszych pracowników i Was lokatorów. Pod 

koniec ubiegłego roku 85% pracowników za-

szczepiło się dwukrotnie. Dlatego przez kolej-
ne etapy zagrożenia koronawirusem  prze-

brnęliśmy w miarę bezpiecznie. Znacząco 
zmniejszyła się zachorowalność naszych 

pracowników na covid-19. Staraliśmy się wy-
konywać swoje obowiązki z takim samym za-
angażowaniem jak w sytuacji, w której nie było 

zagrożenia ze strony wirusa. Udało się zreali-
zować praktycznie wszystkie założone prace 

inwestycyjne, remontowe i modernizacyjne, 
mimo wszystko, starliśmy się pracować nor-

malnie. W ubiegłym roku udało nam się też 

sfinalizować zadnia przełożone z 2020 roku, 
do których między innymi należą następujące 

prace: 

ź malowanie klatek schodowych przy ul. 

Poprzeczna, Kopernika, Wyspiańskiego, 
Wiejska za kwotę 188 954,60 zł, 

ze środków zewnętrznych 

Monitoring

Rozpoczęty w 2015 roku montaż kamer na te-

renach zewnętrznych jest sukcesywnie kon-
tynuowany. Kamery są również instalowane 

w klatkach schodowych, na wniosek naszych 
lokatorów, po przeprowadzeniu ankietowa-

nia. Jednocześnie przypominamy, że udostęp-

nianie monitoringu odbywa się na zasadach 
określonych w Instrukcji uchwalonej przez 

Zarząd. Celem stosowanego monitoringu jest 
zwiększenie bezpieczeństwa osób przeby-

ź wyremontowaliśmy pokrycie dachowe 
w budynku przy ulicy Ofiar Faszyzmu 
i Górniczej za kwotę 165 900,00 zł.

Decyzja o modernizacji wind w naszej Spół-

dzielni była przez wiele lat odkładana w czasie, 
przede wszystkim z uwagi na kwestię związa-

ną z finansowaniem tego typu wysokonakła-
dowych inwestycji. Zdaniem obecnego Zarzą-

du, taka praktyka jest nie do przyjęcia. Powo-
dowała ona bowiem, możliwość generowania 
sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu miesz-

kańców. Blisko połowa dźwigów osobowych 
w naszych zasobach wymagała wymiany na 

energooszczędne i w większym stopniu dosto-
sowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Zwłaszcza w budynkach przy ulicy Śląskiej 

i Kaszubskiej. Zarząd Spółdzielni w miesiącu 
wrześniu 2017 roku, w trakcie spotkań w te-

renie, przy ul. Śląskiej i Kaszubskiej przepro-
wadził konsultacje z lokatorami, czego kon-

sekwencją stało się przygotowanie programu 
wymiany dźwigów osobowych w okresie 

najbliższych trzech lat, począwszy od 2018 do 

2020 roku. Potwierdzamy, że plan ten został 
wykony w 100%  i dokonano wymiany 14 wind 

w tych blokach. Ponadto w ubiegłym roku wy-
konaliśmy kompleksową modernizację wind 

przy ulicy Zielonej 3, 17 oraz 27 oraz przy ul. 
Harcerskiej 1. Dokonaliśmy także przeglądów 
technicznych specjalistycznych dźwigów przy 

ulicy  Zielonej 1, 19 i 33 oraz przy ulicy Harcer-
skiej 3. Wymagania w zakresie podnoszenia 

bezpieczeństwa nakłada na nas również nor-
ma SNEL Europejskiego Instytutu Normaliza-

cyjnego, według której właściwie każda winda 

po 20 latach użytkowania powinna zostać wy-
mieniona. Problem wymiany dźwigów osobo-

wych w naszej Spółdzielni jest zadaniem prio-
rytetowym i  już zostało nam niewiele do zre-

alizowania w 100% tego zadania. W tym roku 
oraz w kolejnych latach planujemy dalszą wy-
mianę dźwigów osobowych, zwłaszcza przy 

ulicy Zielonej. 

Termomodernizacja i fotowoltaika 

ź wymiana instalacji gazowej przy al. Jana 
Pawła II 15 A-F za kwotę  195 000,00 zł,

W 2021r. Spółdzielnia Mieszkaniowa „JAS-
MOS” nadal starała się zrealizować program 

termomodernizacji .  Dokonaliśmy tego 
w dwóch budynkach przy ul. Górniczej 38 

i Ofiar Faszyzmu 7-15 realizując to zadnie za 
ogólną kwotę 861 731,57 złotych. Udało się 
nam się przy tych projektach po raz pierwszy 

na dachach budynków zamontować instalacje 
fotowoltaiczne. To jest kolejny krok naszej 

Spółdzielni w nowoczesnym wydaniu, bo 
oprócz korzyści wynikających z produkcji 

energii to według aktualnie obwiązującego 

stanu prawnego Spółdzielnia może uzyskać do 
25% kosztów kwalifikowanych zwrotu tej 

inwestycji. 

ź wykonaliśmy poważną inwestycję 

- budowę nowego węzła cieplnego zasila-

nego gazowym generatorem ciepła przy 

ulicy Staszica 8 za kwotę 317 819,49 zł, 

ź remont instalacji odgromowej przy 
ul. Warmińskiej za 1 700,54 zł,  

ź wykonanie połączeń wyrównawczych 

za kwotę 140 477,77 zł, 

Wymiana wind

Poza aktami wandalizmu wielokrotnie zabez-

pieczano zapisy z monitoringu w sprawach do-

tyczących zanieczyszczenia klatki schodowej, 
dźwigów osobowych, osób spożywających 

alkohol lub palących papierosy na klatce scho-
dowej.

Place zabaw i rekreacji dla dorosłych, 

W 2021 roku w Spółdzielni Mieszkaniowej 

„JAS-MOS” zarejestrowano 32 zdarzenia do-
tyczące aktów zniszczenia mienia oraz kra-

dzieży mienia SM „JAS-MOS”, w tym  19 na 
osiedlu Arki Bożka oraz 13 na osiedlu Pio-

nierów.

wających na terenie objętym monitoringiem, 
a także ochrona własności nieruchomości i ru-

chomości Spółdzielni i jej lokatorów, który sta-
nowi prawny interes prowadzonego wideo 

nadzoru. Wybór obszaru podlegającego nad-

zorowi jest starannie analizowany oraz popar-
ty wnioskami uzasadniającymi jego stosowa-

nie na określonym obszarze. Monitoring jest 
instalowany w poszczególnych lokalizacjach 

w celu zwiększenia bezpieczeństwa miesz-
kańców nieruchomości i skutkuje redukcją na-
ruszeń porządku publicznego oraz ogranicza 

zachowania sprzeczne z prawem. Spółdzielnia 
udostępnia dane z monitoringu uprawnionym 

organom wykonującym funkcje publiczne, ta-
kim jak Policja, Sąd, Prokuratura, które zwrócą 

się o ich przekazanie we właściwym trybie. Re-

jestrowane przy pomocy monitoringu dane 
podlegają nadpisywaniu po upływie 14 dni od 

ich utrwalenia. Program monitoringu niejed-
nokrotnie przyczynił się do wykrycia uczestni-

ków, którzy dopuścili się niszczenia naszego 
mienia. Wiele spraw nasze służby załatwiły 
polubownie i sprawcy zapłacili za naprawę 

wyrządzonych szkód; ale też dzięki bardzo do-
brej współpracy z Policją sprawcy zostali wy-

kryci, a ich sprawy znalazły dalszy bieg proce-
sowy.  

Zarząd wyznaczył sobie również cel uregulo-
wania stanu posiadania wykorzystywanych 

przez naszych lokatorów piwnic oraz pomiesz-
czeń wspólnych. Rada Nadzorcza określiła 

zasady wykorzystania części wspólnych, np. 

suszarni, pralni, schowków, wsypów, komórek 
itp. Pracownicy administracji dokonali oceny 

i  przeprowadzili inwentaryzację pomieszczeń 
piwniczych oraz innych pomieszczeń, tak zwa-

nych wspólnych. Zgodnie z zaleceniem Rady 
Nadzorczej, jeżeli pozwalały na to możliwości 
techniczne danego budynku, piwnice przy-

pisano od nowa do każdego lokalu mieszkal-
nego. Natomiast lokatorzy, którzy posiadają 

więcej pomieszczeń piwniczych lub w sposób 
indywidualny korzystają z pomieszczeń 

wspólnych, zgodnie z podpisanymi umowami 

ze Spółdzielnią Mieszkaniową „JAS-MOS” 
wnoszą stosowne opłaty. 

Jednym z zaległych zadań, z którym musiała 
zmierzyć się Spółdzielnia w minionych latach 

było dokończenie realizacji nakazu Państwo-
wej Inspekcji Pracy oraz wniosków Państwo-

wego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
w zakresie dostosowania pomieszczeń socjal-
nych dla pracowników (szatnie, WC itd.) oraz 
biur administracji i biura Zarządu do obowią-

zujących przepisów bezpieczeństwa i higieny 

pracy oraz norm sanitarnych. Dzięki decyzji 
Walnego Zgromadzenia w roku 2019 mogliś-

my sukcesywnie, głównie siłami własnymi do-
konać remontu i modernizacji tych pomiesz-

czeń. W ubiegłym roku udało się wyremonto-
wać kolejne pomieszczenia oraz dokończyliś-
my  remont administracji w Wodzisławiu Śl., 

pomalowaliśmy także elewację budynku przy 
ulicy Słonecznej 18a.

Sprzątanie całości klatek

Równocześnie w roku 2021 Policja zwróciła 
się do Spółdzielni 52 krotnie do administracji 

w celu zabezpieczenia zapisów z monitoringu 
dotyczących najczęściej uszkodzeń pojazdów 

mechanicznych oraz zniszczenia mienia. 

Pomieszczenia wspólne i piwniczne

Pomieszczenia socjalne i biurowe

Od 1 czerwca 2016 roku Zarząd podjął dzia-
łania w celu wdrożenia programu sprzątania 

klatek schodowych powyżej parteru na całych 
zasobach. Program ten został uruchomiony 

zgodnie z wnioskami lokatorów zgłaszanymi 
w indywidualnych prośbach oraz w trakcie je-
siennych spotkań „remontowych” w 2015 ro-

ku i jego założenia nadal realizujemy. Zarząd 
może jednoznacznie potwierdzić, że sprząta-

nie klatek schodowych spotkało się z dużą 
aprobatą naszych mieszkańców, a nasi pra-

cownicy starają się wykonywać rzetelnie swo-

je zadania.
 

ogródki przed blokami i wiaty gospodarcze

Zgodnie z wnioskami naszych lokatorów Za-
rząd Spółdzielni podjął działania moderniza-

cyjne i inwestycyjne z funduszu eksploata-
cyjnego. Zaprojektowane działania wdrażamy 

w życie i odbywa się to zgodnie z Państwa 
wnioskami uwzględniając możliwości finanso-

we danych nieruchomości. Modernizując 

place zabaw wprowadzamy nowe urządzenia 
zabawowe, w celu ujednolicenia stosujemy 

jeden wzorzec kolorystyki sprzętu i ogrodzeń. 
W 2018 roku realizując Państwa wnioski roz-

poczęliśmy budowę placów rekreacyjnych dla 
dorosłych z funduszy własnych. Powstały już 
cztery takie obiekty przy ulicach: Krasickiego, 

Kaszubskiej, Warmińskiej i Zielonej. Realizu-
jąc także wniosek lokatorów rozpoczęliśmy 

modernizację ogródków przed budynkami. 
Mieszkańcy wymagają od nas, żeby tereny 

wokół budynków wyglądały starannie, dlate-

go angażujemy się również w te prace. Od 
kilku lat za te tereny odpowiada główny spe-

cjalista, który koordynuje prace na całych za-
sobach, kieruje pracami firm zewnętrznych, 

ale także naszymi pracownikami. Prace upięk-
szające nasze tereny oczywiście są bardzo 
kosztowne i pracochłonne, dlatego realizuje-

my je w miarę posiadanych środków. Wiedzą 
o tym nasi lokatorzy, którzy angażują się cza-

sami w te prace i samodzielnie własnymi siłami 
realizują prace porządkowe na naszych ogród-

kach. Jednak z biegiem lat jest coraz więcej 

wniosków lokatorów z poszczególnych nieru-
chomości, aby zadania dbania i upiększania 

tego terenu przejęli nasi pracownicy. Koszty 
utrzymania terenów zielonych to ok. 200 tys. 

złotych rocznie. W 2021 roku zostało zreali-
zowanych 38 nowych ogródków natomiast 
w latach 2018 - 2020 wykonano 178 ogród-
ków. To pokazuje jak rośnie zapotrzebowanie 
na to nowe zadanie. Oczywiście do zakresu 

sprawozdaniE Zarządu 
za 2021 rok (WYCIĄG)
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Lp. Składnik opłaty Jednostka przeliczeniowa Stan na 31.12.2020 r. (zł/m-c) Stan na 31.12.2021 r. (zł/m-c)

1.

-  wykonanie

Opłaty zależne*:       

-    nie członkowie

-     część wspólna 

-  najem spółdzielnia

c. fundusz modernizacyjny
d. docieplenie budynku

f. antena
g. podatki i ubezpieczenia

i. winda
j. przyłącze wodno-kanaliz.

a. Eksploatacja podstawowa:

b. fundusz remontowy: 

 nieruchomości

l. monitoring

e. fundusz rem. - docieplenie budynku

-    członkowie

h. wieczyste użytkowanie

- najem, bez tytułu

k. sprzątanie klatek schodowych

-  konserwacja
ł. wodomierz radiowy

m²

m²

m²

osoba

m²

m²
m²

m²
m²
m²

m²
mieszkanie

m²

mieszkanie

mieszkanie
mieszkanie

ilość liczników

mieszkanie

0,80-2,10 (nie członkowie)

1,95-3,68

4,45-6,45

-

0,27-2,60

3,80-10,00

0,80-2,10 (członkowie)

0,01-0,50

0,01-0,28

8,19-25,42

2,39-4,12

1,52-1,98
1,92

0,11-0,44

8,20-40,00

12,19-32,50

1,67

3,04-6,78

0,01-0,50

0,01-0,28

1,00-2,20 (nie członkowie)

0,12-0,25

1,67

0,27-2,60

12,19-32,50

2,03

8,60-40,00

-
0,72-3,10

3,80-10,00

1,00-2,20 (członkowie)

2,02-7,22

9,41-27,95

2,31-4,08

4,95-7,80
2,59-4,20

2.
- Wodzisław Śląski

 komunalnymi

-  rozl. wg powierzchni

- Wodzisław Śląski

- Jastrzębie-Zdrój

Opłaty niezależne:

b. zimna woda i  odprowadzanie ścieków

a. centralne ogrzewanie
-    rozl. wg podzielników

c. opłata za gospodarowanie odpadami 

- Jastrzębie-Zdrój

kwota/m-c
m²

osoba
osoba

m³
m³ 12,13

indywidualne zaliczki

12,00

14,86

26,10

2,78 - 6,34

26,10

12,52
15,06

indywidualne zaliczki
3,04-6,80

29,50

3.

Inne:

c. zsyp

a. pomieszczenia wspólnego użytku 

b. korytarze

d. światło w piwnicy

 (suszarnie, rowerownie)

mieszkanie

m²
m²

pomieszczenie 6,90 zł/m-c
1,00

4,00 zł/m²  p.uż.
2,30 zł/m²  p.uż.

6,90 zł/m-c

2,30 zł/m²  p.uż.

1,00

4,00 zł/m²  p.uż.

W stosunku do analogicznego okresu roku po-
przedniego, mimo intensyfikacji działań win-

dykacyjnych zaległości w opłatach wzrosły 
o kwotę 328 tys. zł. Wskaźnik zaległości 

w opłatach liczony w stosunku do wpływów 
memoriałowych wynosi 5,67%. Rok 2021,

tzw. rok „covidowy”, spowodował mocne ude-

rzenie w podstawy gospodarki, utraty wiele 
miejsc pracy, ograniczenia funkcjonowania 

służb windykacyjnych, zaniechanie eksmisji, 
co przełożyło się na znaczny wzrost zadłuże-

nia naszych lokatorów. 

Szanowni Państwo, 

Zarząd na bieżąco reaguje oraz podejmuje 
nowe działania w celu minimalizacji wysokości 

zadłużenia w opłatach za lokale. Zintensyfiko-
waliśmy działania w ramach tzw. miękkiej win-

dykacji wprowadzonej do procedury windyka-

cyjnej. Już na początkowym etapie powstawa-

nia zaległości w opłatach, kiedy spłata nie sta-
nowi  jeszcze takiego obciążenia finansowego 

dla lokatora, zaczynamy swoje działania win-
dykacyjne. Jest to windykacja polubowna po-

legająca na monitowaniu i współpracy z dłuż-
nikiem w celu jak najszybszej spłaty należno-
ści poprzez  zawarcie z nim stosownej ugody 

na spłatę zaległości w ratach. W przypadku 
braku skuteczności wdrożonych działań zo-

staje wszczęte postępowanie sądowe, a na-
stępnie egzekucja komornicza, która generuje 

dodatkowe koszty zarówno dla zaintereso-

wanych jak i dla Spółdzielni. Warunkiem sku-
tecznej egzekucji w każdym przypadku jest 

posiadanie przez dłużnika majątku, z którego 
można egzekucję przeprowadzić. Zaległości 

w roku 2021 oscylują w wysokości 2,4 mln zł. 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS-
MOS” przedstawia poniżej szczegółowe spra-

wozdanie z działalności Spółdzielni za rok 
2021 i równocześnie sprawozdanie z realizacji 

swoich obowiązków przez wszystkich pra-
cowników Spółdzielni, którzy na co dzień po-
dejmują szeroki wachlarz zadań na rzecz loka-

torów. Począwszy od utrzymania porządku 
i czystości, zachowania dobrego stanu tech-

nicznego urządzeń i budynków, prowadzenia 

Windykacja 

prac na terenach zielonych wliczamy także 

przycinkę wraz z korekcją 103 drzew i krze-
wów oraz  wycinanie drzew (36 szt.) wraz 

z nasadzeniem 2128 szt. krzewów i drzew. Za 
kompleksowe utrzymanie odpowiadają pra-

cownicy administracji, w tym dbanie o porzą-
dek, czystość terenów zewnętrznych oraz ko-
szenie traw, odśnieżanie chodników i ulic bę-

dących w administrowaniu Spółdzielni. Dba-
nie o porządek, to też utrzymywanie czystości 

wokół punktów wyrzucania odpadów komu-
nalnych. Za wywóz śmieci odpowiada Urząd 

Miasta, za segregację odpadów odpowiadają 

mieszkańcy, za utrzymanie porządku wokół 
tych punktów odpowiadają mieszkańcy oraz 

nasze służby. Aby utrzymywać porządek 
w obrębie naszych wiat pracownicy Spółdziel-

ni dodatkowo poświęcili 440 godzin na 
zbieranie odpadów budowlanych z placów go-
spodarczych, które następnie wywieziono 

51 kursami na PSZOK. Na wniosek Zarządu 
i po akceptacji Rady Nadzorczej oraz naszych 

lokatorów, postawiliśmy nowe wiaty na odpa-
dy komunale. Zadbaliśmy, aby były one w jed-

nakowej stylizacji i w pełni funkcjonalne. Do 

końca roku 2021 z funduszu eksploatacyjnego 
postawiliśmy 58 wiat gospodarczych. Pozo-

stało 9 punktów na odpady komunalne do mo-
dernizacji lub budowy z tym, że są nierucho-

mości, na których występuje nie tylko problem 
z kosztami, ale z brakiem terenu, na którym 
możemy zrealizować nowe inwestycje. Nie 

mniej w tym aspekcie jesteśmy nadal liderem 
w naszym mieście. 

Zarząd Spółdzielni pragnie podziękować 
Członkom Spółdzielni i wszystkim Lokatorom, 

którzy na co dzień współpracują z nami i na-
szymi pracownikami. Dzięki Państwa aktyw-

ności, zgłaszanym wnioskom, uwagom oraz 

propozycjom, poprawiamy jakość naszych 
usługi. Dziękuję też za pomoc i okazanie serca, 

udzielnie wsparcia rzeczowego od przysło-
wiowego chleba poprzez sprzęt domowy i me-

ble dla rodzin z Ukrainy. Dziękuję naszym loka-
torom za aktywne uczestnictwo w spotka-
niach w terenie, dzięki nim możemy na bieżąco 

reagować na Wasze propozycje. Zarząd dekla-
ruje, że spotkania w terenie z lokatorami będą 

w dalszym ciągu kontynuowane. 
Zarząd Spółdzielni korzystając z okazji, 

pragnie serdecznie podziękować wszystkim 

członkom Rady Nadzorczej, którzy aktywnie 
uczestniczyli w jej pracach. Pragniemy bardzo 

mocno podziękować tym członkom Rady Nad-
zorczej, którzy kończą swoja pracę w tym gre-

mium po przepracowanych dwóch trudnych 
kadencjach i z powodu pandemii została ona 
wydłużona. Ale stabilność i ciągłość ich pracy 

wraz z wysoką frekwencję zwłaszcza w latach 
panującej pandemii na posiedzeniach plenar-

nych Rady Nadzorczej świadczy o dużym zain-
teresowaniu problemami naszej Spółdzielni 

i odpowiedzialności za pełnione funkcje. 
Szczególne wyrazy podziękowania kieruje do 
Członków Rady Nadzorczej, którzy ze wzglę-

du na ograniczenia wynikające z ustawy nie 
będą mogli kandydować do Rady w kolejnej 

kadencji. Dziękuję poszczególnym członkom 

Rady za zaangażowanie i aktywny udział w jej 

pracach oraz merytoryczną dyskusję na tema-
ty spółdzielcze. To był trudny rok, ale efektyw-

ny w działaniu. Dziękuję członkom Rady Nad-
zorczej za podjęte decyzje oraz za zaangażo-

wanie w niesieniu pomocy uchodźcom z Ukra-
iny.

inwestycji, remontów i modernizacji, poprzez 

czuwanie nad aspektami finansowymi, księgo-
wymi i rozliczeniami kosztów oraz czynszów, 

a kończąc na obsłudze prawnej, ochronie mie-
nia, czy danych osobowych. To zespół świet-

nych fachowców oddanych naszej Spółdzielni 
i za ich codzienną pracę na rzecz Spółdzielni 
i lokatorów składamy im podziękowania. 

DZIAŁALNOŚĆ CZŁONKOWSKA 

Liczba członków - 7 564, (2020 r. – 7 600), na-
tomiast liczba mieszkań – 6 538. Różnica w ilo-

ści członków w stosunku do poprzedniego ro-

ku wynika ze zmian zachodzących na lokalach 
mieszkalnych. W nawiasie prezentujemy dane 

dot. 2020 r. Odrębna własność - 1 803, (1 782) 
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu 

- 4 387 (4 392), spółdzielcze lokatorskie prawo 
- 57, (64) umowy najmu - 150, (151), bez tytułu 
prawnego - 136, (143).

W 2021 roku Spółdzielnia zawarła:

ź 12 umów o ustanowienie i przeniesienie 
prawa odrębnej własności na wniosek 

lokatora,

ź 4 umowy o ustanowienie spółdzielczego 
lokatorskiego prawa do lokalu 

mieszkalnego,

ź 6 umów o ustanowienie i sprzedaż prawa 
odrębnej własności w drodze przetargu,

ź 116 praw odrębnej własności. 

ź  3 umowy najmu na wniosek lokatora. 

ź 329 spółdzielczych własnościowych praw, 

W roku sprawozdawczym wpłynęło do Spół-
dzielni 407 aktów notarialnych i 38 postano-
wień sądowych potwierdzających zbycie/na-

bycie praw do lokali mieszkalnych, z czego:

Zorganizowano 11 przetargów na ustano-
wienie i sprzedaż prawa odrębnej własności 

lokali mieszkalnych oraz 12 przetargów na 
najem lokali mieszkalnych.

ź 11 umów najmu w drodze przetargu,

* stawki kalkulowane na nieruchomości

DZIAŁALNOŚĆ EKSPLOATACYJNA
Opłaty za lokale mieszkalne w 2021 roku kształtowały się następująco:
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Wykonanie robót eksploatacyjnych w 2021r.
Roboty eksploatacyjne realizowane są  w oparciu o zatwierdzony przez Radę Nadzorczą plan 
finansowy Spółdzielni w ramach opłaty eksploatacyjnej. Zakres robót eksploatacyjnych zre-
alizowanych w 2021 roku przedstawia poniższa tabela:

Lp. Wyszczególnienie Wykonany zakres

1.

g) szpilki, gwoździe, zszywki

j) nawóz

Utrzymanie terenów zielonych    
a) ziemia
b) kora sosnowa, zrąbki drzewne
c) paliki do drzewek
d) obrzeże trawnikowe
e) tkanina czarna
f) siatka rabatowa

h) kamień ozdobny
i) palisada

k) taśma mocująca

 154 mb

3258 szt.

176 worków 80l.
1105 worków 80l.
 329 szt.
 957 szt.
 610 mb

 11375 szt.
 31,10 t.

15 szt.
12 szt.

2. b) odmładzanie żywopłotów
c) sprzątanie

a) koszenie trawy
Utrzymanie terenów zewnętrznych

2 x 22 652 m² 
389 594,93m²

3 x 235 088,58m²

3.

Wycinka drzew
a) wycinka drzew

d) nasadzenia nowych drzew i krzewów

b) cięcia korekcyjne drzew i krzewów
c) frezowanie pni po wycince

103 szt.
36 szt.

2868 szt.
15 szt.

4. czyszczenie i kontrola przewodów 
kominowych

Usługi kominiarskie
wszystkie lokale mieszkalne 
i użytkowe

5.

DDD
a) dezynsekcja, dezynfekcja, 

b) wiosenna i jesienna deratyzacja

dezodoryzacja 21 gniazd owadów i inne

2 x 121 budynków

2011,03 m², 

6.

Utrzymanie placów zabaw

c) zakup piasku do piaskownic

a) przegląd urządzeń zabawowych
b) zakup nowych elementów 
zabawowych 

floks równoważnia na sprężynie 
zestaw małpi gaj stalowy

całe zasoby

215 ton

7.

Usługi transportowe

b) wywóz odpadów pobudowlanych na

a) zbieranie odpadów pobudowlanych 
z placów gospodarczych

PSZOK
c) transport piasku na place zabaw

440 godzin

51 kursów

173 godzin

8. Mycie okien na zewnątrz budynku 2 x 15 budynków

9.

Pozostałe usługi
a) znaki drogowe
b) kosze na śmieci
c) ławki
d) tablica informacyjna
e) instrukcja p.poż.
f) gabloty

25 szt.

33 szt.
7 szt.

31 szt.

58 szt.
6 szt.

10. Wiaty śmietnikowe 2 szt.

GOSPODARKA LOKALAMI UŻYTKOWYMI

Spółdzielnia wynajmowała w 2021 r. lokale o łącznej powierzchni 3  934,97 m², w tym 3 pawilony 
usługowe o powierzchni 946,80 m². Ponadto w zasobach Spółdzielni znajdowało się 25 garaży 
o powierzchni 475,11 m², które były wynajmowane, bądź użytkowane na podstawie spółdziel-
czego własnościowego prawa do lokalu, mieszkańcom Spółdzielni.

Koszty Mienia - Administracji     12 813,61  14 368,72

Koszty sprzątania ADM 1 + ADM 2    19 913,27  15 900,76

- plan remontów nieruchomości budynkowych (część wspólna) - finansowany ze składek na fun-
dusz remontowy części wspólnej, kar umownych i potrąceń z zabezpieczenia należytego wyko-
nania umowy;

DZIAŁALNOŚĆ REMONTOWA I INWESTYCYJNA

Działalność remontowa 

wywóz śmieci, dzierżawa pojemników).

Usługi remontowe       65 437,17  62 077,27

Zaległości i windykacja zaległości lokali użytkowych

- plan remontów docieplenia - finansowany ze składek na fundusz remontowy docieplenia oraz 
pożyczek i umorzeń z funduszy unijnych pozyskiwanych w ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Infrastruktura i Środowisko 

ryczałt samochodowy, wynagrodzenie, umowy zlec.).

Działalność remontowa była prowadzona na podstawie zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą 
planów remontowych, które obejmowały:

RAZEM      451 310,59 490 420,79

Koszty zarządzania      47 054,88  54 387,71

Koszty konserwacji ADM 1 + ADM 2    18 724,40  21 748,83

Koszty osobowe - nadzór bezpośredni nad gospodarką 
lokalami użytkowymi (w tym PFRON, ZUS, ZFŚS, BHP,  63 328,37  73 571,05

konserwacja monitoringu, montaż wodomierzy radiowych, 

Koszty Ogrodników     949,15  815,96

W okresie od stycznia do grudnia 2021 r. nastąpił spadek zadłużenia lokali użytkowych od aktu-
alnych kontrahentów o kwotę 2 125,06 zł. Z tytułu naliczenia opłat związanych z wynajmem lo-
kali i dzierżawą terenów w oparciu o umowy rozwiązane w roku 2021 i latach wcześniejszych na 
dzień 31.12.2021 r. pozostały do windykacji zaległości w wysokości łącznej 153 471,18 zł, na 
które tworzone są na bieżąco właściwe odpisy aktualizujące należności. Stan tych zaległości dla 
porównania na dzień 31.12.2019 r. wynosił 88 596,37 zł, a na dzień 31.12.2020 r. – 182 928,07 zł. 
W zakresie spraw dotyczących zaległości byłych najemców na bieżąco prowadzone są działania 
windykacyjne.

W okresie od stycznia do grudnia 2021 r. w wyniku przeprowadzonych działań windykacyjnych 
wyegzekwowano od dłużników tytułem odsetek od nieterminowo wnoszonych zapłat kwotę  
16 023,66 zł. 

 

- plan remontów lokali użytkowych finansowany z odpisu części środków uzyskanych z wynajmu 
lokali użytkowych;
- plan remontów mienia Spółdzielni;

Wykonanie wyżej wymienionych planów obrazują załączone tabele.

Energia elektryczna  3 975,78  5 885,43

         Przychody za 2020r. (zł)  Przychody za 2021r. (zł)

pod pojemniki, ryczałt za dzierżawę 

Przychody z gospodarki lokalami użytkowymi   

Czynsz za lokale   632 300,03  705 848,17
Dzierżawa terenu   135 750,21  149 019,38

Inne przychody: dzierżawa gruntu  

       Koszty za 2020r.  Koszty za 2021r. 

Inne koszty dot. gospodarki lokalami użytkowymi  

Opłata za dzierżawę części dachu  55 214,28  58 684,64

ścian, użytkowanie drogi p. poż.  50 432,22   49 237,31

 

Garaże   20 661,36  23 414,62

Tablice reklamowe   1 862,85  2 026,17 

Opłata za dojazd   1 430,35  1 466,24

Odszkodowanie z tytułu   3 102,33  858,96

Koszty obciążające bezpośrednio gospodarkę lokalami użytkowymi

RAZEM   904 729,41  996 440,92

Opłaty pocztowe      5 703,80  5 361,50

Ogłoszenia przetargowe     0,00  0,00

bezumownego korzystania  

Pozostałe usługi dot. bezpośrednio lokali użytkowych 2 125,32  887,88

(przyłącza wodno-kanalizacyjne, amortyzacja, pozostałe 

utrzymanie terenów zewnętrznych, energia elektryczna,  97 076,87  121 025,51

Podatek od nieruchomości     118 183,75 120 275,60

ubezpieczenie, przeglądy budowlane, kompleksowe 
usługi, materiały pobierane przez konserwatorów, 

utrzymanie terenów zielonych, place zabaw, materiały 
pozostałe, DDD, domofony, koszty transportu, 
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6.
Roboty brukarskie, 
asfaltowe i schody 
terenowe 

Krasickiego 2, 4, 3, 9, 6, 8, 
Wiejska 19D, 23C, 29C, 29D, 
Wyspiańskiego 1-7

73-85, Słoneczna 20-30, 
Pomorska 30-42, 44-56, 17-29, 31-43, 

Zielona 1-3, 5-7, 9-19, 21-31, 33-43, 

Harcerska 1-3, Wrzosowa 1-19,
4-22, 24-42, 76a-j,

Śląska 13, Kurpiowska 5-13,
849 010,94

7. Izolacja ścian piwnicznych 
i drenaż Krasickiego 7

Harcerska 2-4, 134 162,72

8.
Remont i wymiana drzwi 
wewnętrznych Kopernika 6-8 2 265,54 

9.

Remont i wymiana 
stolarki okiennej, 
zabudowa loggii szybami 
przesuwnymi 

Słoneczna 32-42 71 712,50 

10. Remont daszków nad 
wejściami do budynków Warmińska 2-14, 16-28, 30-42 100 800,00 

11.
do budynków

Remont podestów 
i schodów wejściowych 

Pomorska 44-56 - 1 szt., 
Pomorska 73-85 - 1 szt., 
Pomorska 45-57- 2 szt., 
Of. Faszyzmu 2-10 - 5 szt., 
K.Miarki 5 - 1 szt., K. Miarki 6-7 - 1 szt., 
Krasickiego 7- 1 szt.

Pomorska 30-42 - 4 szt., 

Harcerska 3 - 1 szt., Harcerska 2-4 – 2 szt., 
Kurpiowska 5-13 - 4 szt., 

236 786,86

12. Remont balkonów 
i balustrad balkonowych Śląska 19/53 2 293,83

13. Remont i naprawa  
instalacji elektrycznej 

Ofiar Faszyzmu 12-16, 2-10, 
Pomorska 30-42, 

Andersa 11-21, 23-37, Konopnickiej 6, 
Kopernika 6-8, Wiejska 9C

119 618,37 

14. Remont i naprawa  
instalacji odgromowej Wiejska 29C, 29D 21 638,05

15.
Remont i naprawa 
instalacji domofonowej 
i dostępu elektronicznego

Poprzeczna 2-6, 
Górnicza 40

Kaszubska 1, 3, 5, 7, 
38 512,00

16.
Remont i naprawa 
instalacji AZART i SAT Ofiar Faszyzmu 7-15 28 499,99

17. Naprawy i  remonty 
elewacji Miodowa 2-4 14 000,00

18.
Drobne roboty 
ogólnobudowlane

Zielona 5-7,  9-19, 33-43, 21-31,
Harcerska 1-3, 5-7, 2-4, Karola Miarki 6-7, 
Staszica 8, Krasickiego 3, 19

76 956,95

19. Prace projektowe, audyty, 
przygotowanie wniosków Zielona 33-43 23 000,00

20. Roboty nieplanowane 
i awaryjne

Wg potrzeb 293 749,33

21.
Docieplenie ścian 
frontowych (spłata 
pożyczki i odsetek)

Zielona 9-19, 33-43, Harcerska 5-7, 
Harcerska 2-4, Miodowa 2-4, 
Kusocińskiego 25-43

339 000,00

22.
Wzmocnienie ścian pod 
montaż balkonów  

Pomorska 59-71, Warmińska 44-56 37 200,00

23. Utylizacja odpadów 
budowlanych Ofiar Faszyzmu 7-15 66 420,00

 RAZEM                                                                                                                                                                                        4 993 535,36

Realizacja planu remontów lokali użytkowych

Lp. Adres  Rodzaj robót Wartość robót (zł)

1. Wiejska 9,9A Wiata śmietnikowa 25 771,48

2. Słoneczna 10-18 Monitoring 12 000,00

3. Pomorska 17-29 Monitoring 6 000,00

4. Harcerska 1 i 3 Podjazd dla osób niepełnosprawnych 82 000,00

5. Warmińska 1 Podjazd dla osób niepełnosprawnych 48 000,00

RAZEM                                                                                                                                                                                   173 771,48

Realizacja planu remontów mienia Spółdzielni

Lp. Adres Rodzaj robót Realizacja (zł)

1. Zielona 5 Adaptacja części rozdzielni na narzędziownię 1 488,81

2. Zielona 17 Wymiana drzwi do warsztatu hydraulicznego 2 690,84

3. Słoneczna 18A Remont elewacji i zadaszeń, likwidacja krat 71 936,00

4. Słoneczna 18A Montaż kompensatora mocy biernej 12 669,00

5. Pl. Zwycięstwa 12 Remont administracji (pok. socjalny, 
przedpokój, łazienka)

11 384,55

6. Krasickiego (teren 
przy siłowni)

Utwardzenie ażurami pasa przy siłowni gdzie 
parkują samochody + mur oporowy

20 000,00

7. Słoneczna 18A Remont instalacji odgromowej 7 520,00

RAZEM                                                                                                                                                                                   127 689,20

Realizacja planu remontów dociepleń

Lp. Adres Rodzaj robót Wartość robót (zł)

1. Górnicza 38 Docieplenie ścian podłużnych i stropów piwnic 
+ instalacja fotowoltaiczna

403 023,00

2. Ofiar Faszyzmu 7-15 Docieplenie ścian podłużnych i stropów 
piwnic+ instalacja fotowoltaiczna

458 708,57

RAZEM                                                                                                                                                                                  861 731,57

Część robót  ujętych w planie remontów na rok 2020 zostało zgodnie z zawartymi umowami 
przeniesiona i zrealizowana w roku 2021. Wykonanie tych prac przedstawia poniższa tabela.

Lp. Roboty remontowe części 
wspólnych nieruchomości Zakres rzeczowy

Wartość 
robót (zł)

1. Wymiana instalacji gazowej Jana Pawła II 15 A-F 195 000,00

2. Malowanie klatek schodowych Poprzeczna 2-6, 8-12, Kopernika 2-4, 
Wyspiańskiego 1-7, Wiejska 13c, 29B

188 954,60

3. Remont instalacji odgromowej Warmińska 1-13 1 700,54

4. Wykonanie połączeń 
wyrównawczych

Plac Zwycięstwa 12, 26 Marca 118-128

Andersa 2-4, K. Miarki 1, Konopnickiej 6, 
Krasickiego  6, 8, 15, Kopernika 2-4, 6-8, 
10-12, 11-13, Wyspiańskiego 1-7, 
Górnicza 38, 40, 26 Marca 11, 13, 

140 477,77 

5.
Wykonanie węzła cieplnego 
zasilanego gazowym generatorem 
ciepła

Staszica 8 317 819,49

6. Remont pokrycia dachowego Ofiar Faszyzmu 7-15, 12-16, Górnicza 38 165 900,00

7. Roboty brukarskie Zielona 24-42, 11 Listopada 7B 48 000,00

8.
Remont instalacji domofonowej 
(uzupełnienie unifonów 
w pojedynczych lokalach) Karola Miarki 1, Moniuszki 8-1

Zielona 33-43, 76 A-J,
Pomorska  59-71, 73-85, 600,00

9. Roboty nieplanowane i awaryjne Jana Pawła II 15 A-F, Zielona 21-31 22 700,72

RAZEM                                                                                                                                                                               1 081 153,12

INWESTYCJE

W roku 2021 Spółdzielnia, w ramach inwestycji, zamontowała 1 wiatę śmietnikową na nierucho-
mości Wiejska 9, 9a, zainstalowano również monitoring przy budynkach na ul. Słonecznej 10-18 
i ul. Pomorskiej 17-29. Ponadto wykonano dwa podjazdy dla osób niepełnosprawnych przy 
budynkach na ul. Harcerskiej 1 i 3 oraz ul. Warmińskiej 1, które zostały sfinansowane z funduszu 
zasobowego zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia w 2019 r. oraz dofinansowane ze środ-
ków PFRON przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Lp. Roboty remont. części 
wspólnych nieruch. Zakres rzeczowy robót (zł)

Wartość

1. Roboty dekarskie 
i remonty kominów  

Zielona 76a-j, Pomorska 31-43, Andersa 8, 
Moniuszki 4-6, Wiejska 29C, Wiejska 29D

369 030,00

2.
Remont i malowanie 
klatek schodowych     Konopnickiej 6, Kopernika 6-8 24 500,00

3.
Remont instalacji wodnej                   
i kanalizacyjnej    Słoneczna 10-18, 32-42 25 900,00

4.
Remont instalacji gazowej                                                   Zielona 5-7, 33-43, Andersa 11-21, 

26 Marca 13, Of. Faszyzmu 2-10, 
12-16 - monobloki

1 389 432,21

5. Remont i naprawa 
dźwigów osobowych   Zielona 1, 19, 33, 

Harcerska 1 – kompleksowo, 
Zielona 3, 17, 27, 

Harcerska 3 - przeglądy specjalne

729 046,07

Realizacja planu remontów nieruchomości budynkowych:

Roboty przeniesione z planu remontów 2020 na rok 2021

Lp. Adres  Rodzaj robót Wartość robót (zł)

1. Paw.132, ul. Wielkopolska Inwentaryzacja i projekt adaptacji lokalu 18 000,00

2. 1 Maja 2-8 - salon fryzjerski Wymiana drzwi wejściowych na zaplecze 6 642,00

3. Andersa 1-9 - kebabownia Wymiana drzwi na zaplecze 6 642,00

4. Andersa 1-9
Remont schodów do pomieszczeń 
magazynowych

7 351,31

5. Całe zasoby Roboty nieplanowane i awaryjne 7 635,00

RAZEM                                                                                                                                                                                      46 270,31
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁDZIELNI (wyciąg)

Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2021 zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzo-
nych w Spółdzielni w okresie sprawozdawczym, w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości oraz zasady polityki 
rachunkowości przyjęte do stosowania w Spółdzielni, z uwzględnieniem postanowień ustawy o spółdzielniach mieszka-
niowych w zakresie dotyczącym prowadzenia ewidencji księgowej i rozliczeń z użytkownikami lokali. 

Poszczególne części sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2021 rok przedstawiają się w swym wymiarze rachunko-
wym następująco:

W oparciu o przepisy ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości Spółdzielnia sporządziła za rok 2021 sprawozdanie 
finansowe składające się z bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym, rachunku 
przepływów środków pieniężnych, wprowadzenia do sprawozdania oraz informacji dodatkowej. 

Biegły rewident do badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2021r. – Śląska Firma Auditingu i Doradztwa 
„AUDIT” Sp. z o.o. reprezentowana przez p. Jana Homa i p. Krystynę Matysiak została wybrana, na okres dwóch lat, przez 
Radę Nadzorczą we wrześniu 2021r. po analizie złożonych do Spółdzielni ofert na wykonanie powyższej usługi. 

Bilans Spółdzielni sporządzony na 31.12.2021r. po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 87 045 029,70 zł.
Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. wykazuje zysk netto w wysokości 1 696 433,73 zł.

Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. wykazuje stan środków pienięż-
nych na dzień 31.12.2021r. w kwocie 17 215 385,97 zł co w porównaniu z 2020r. wskazuje ich zwiększenie o 284 733,19 zł.
Dane dotyczące majątku Spółdzielni oraz źródeł jego finansowania zawarte zostały w bilansie (wersja skrócona) 
Spółdzielni odzwierciedlającym ich stan na dzień 31.12.2021r. (w tys. zł):

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. wykazuje stan kapitału 
(funduszu) własnego Spółdzielni na 31.12.2021r. w kwocie 61 826 340,21 zł oraz jego zmniejszenie w porównaniu ze 
stanem na koniec roku poprzedniego o 294 557,92 zł.

Lp. Wyszczególnienie

2020 rok 2021 rok Zmiana stanu

A AKTYWA  TRWAŁE 61 475,4 69,5% 58 848,1 67,6% -2 627,30 95,7%

I Wartości niematerialne i prawne 174,1 0,2% 96,7 0,1% -77,4 55,5%

II Rzeczowe aktywa trwałe 51  106,9 57,8% 48 682,2 55,9% -2 424,7 95,3%

III Należności długoterminowe 1  170,5 1,3% 921,0 1,1% -249,4 78,7%

IV Inwestycje długoterminowe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

V Długoterminowe rozliczenia 
międzyokres.

9  023,9 10,2% 9 148,2 10,5% 124,3 101,4%

B AKTYWA OBROTOWE 26  988,8 30,5% 28 196,9 32,4% 1 208,1 104,5%

I Zapasy 66,4 0,1% 65,9 0,1% -0,5 -77,2%

II Należności krótkoterminowe 2  760,5 3,1% 2 965,9 3,4% 205,4 107,4%

III Inwestycje krótkoterminowe 16  930,7 19,1% 17 215,4 19,8% 284,7 101,7%

IV Krótkoterminowe rozlicz. międzyokr. 7  231,2 8,2% 7 949,7 9,1% 718,5 109,9%

  RAZEM  AKTYWA 88  464,2 100% 87 045,0 100% -1 419,2 98,4%

A KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 62  120,9 70,2% 61 826,3 71,0% -294,6 99,5%

I Kapitał (fundusz) podstawowy 45  724,3 51,7% 44 092,8 50,7% -1 631,5 96,4%

II Kapitał (fundusz) zapasowy 15  142,3 17,1% 14 782,8 17,0% -359,5 97,6%

III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,0 0,0 0,0

IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerw. 0,0 0,0 0,0

V Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,0 1 254,3 1,4% 1 254,3 100%

VI Zysk (strata) netto 1  254,3 1,4% 1  1 696,4 1,9% 442,10 135,2%

VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku 
otowowego

0,0 0,0 0,0

B ZOBOWIĄZANIA I REZERWY 
NA ZOBOWIĄZANIA

26  343,3 29,8% 25 218,7 29,0% -1 124,6 95,7%

I Rezerwy na zobowiązania 0,0 0,0 0,0

II Zobowiązania długoterminowe 6  436,9 7,3% 4 453,3 5,1% -1 983,6 69,2%

III Zobowiązania krótkoterminowe 12  618,8 14,3% 13 170,3 15,1% 551,5 104,4%

IV Rozliczenia międzyokresowe 7  287,6 8,2% 7 595,1 8,7% 307,5 104,2%

  RAZEM  PASYWA 88  464,2 100,0 87 045,0 100,0 -1 419,2 98,4%

kwota % udziału

Bilans – wersja skrócona (w tys. zł)

Zaległości na dzień 31.12.2021 r. wyniosły 2 419 616,91 zł, a ich po-
równanie do wielkości zasobów, naliczanych opłat za korzystanie z lo-
kali oraz stanu na dzień 31.12.2020 r. przed-stawione zostało w poniż-
szej tabeli:

ZA LOKALE MIESZKALNE
WINDYKACJA ZALEGŁOŚCI W OPŁATACH 

Rachunek zysków i strat – wersja skrócona (w zł)

Lp. Wyszczególnienie 2020 rok 2021 rok

A Przychody netto  ze sprzedaży 38 804 360,45 42 265 376,04

B Koszty działalności operacyjnej 38 911 685,33 42 628 826,11

C Zysk (Strata) ze sprzedaży (A-B) (107 324,88) (363 450,07)

D Pozostałe przychody operacyjne 664 950,89 1 271 079,23

E Pozostałe koszty operacyjne 181 731,16 317 151,25

F Zysk (strata) na działalności 
operacyjnej (C+D-E)

375 894,85 590 477,91

G Przychody finansowe 275 302,60 187 759,79

H Koszty finansowe 3 956,71 2 779,97

I
Zysk (strata) z działalności gosp. 
- Zysk brutto 647 240,74 775 457,73

J Podatek dochodowy 158 968,00 137 324,00

K Nadwyżka przychodów netto 
z roku bieżącego (-)

41 145,88 18 367,53

L
z roku bieżącego (+)
Nadwyżka kosztów netto 807 199,38 1 076 667,53

Zysk (strata) netto (I-J- K+L) 1 254 326,24 1 696 433,73

Lp. Wyszczególnienie I-XII.2020r. I-XII.2021r.

1.
Powierzchnia lokali 
mieszkalnych (m²)

315 797,78 315  797,78

2. Naliczenie opłat za 
korzystanie z lm (zł)

38  205 554,27 42 633 450,18

3. Zaległości w opłatach za rok 2  091  403,44 2 419 616,91

4.
Zaległości w przeliczeniu na 
m² p. u. lokali (zł/m²)

6,62 7,66

5. Wskaźnik zadłużenia do 
naliczeń rocznych (%)

5,47 5,67

Według stanu na dzień 31.12.2021 r. zadłużenie wynosiło 5,67% w  sto-
sunku  do  naliczeń rocznych.

Z przedstawionych danych wynika, że zadłużenie mieszkańców zasobów 
Spółdzielni wzrosło w porównaniu do 2020r. o kwotę 328 213,47 zł.  
Realne zadłużenie mieszkańców wg stanu na dzień 31.12.2021 r. wynio-
sło 7,66 zł na m² pow. użytkowej lokali mieszkalnych. 

kwota % udziału kwota
2020/2021

dynamika %
2020/2021



na administracjach osiedlowych.

(liczba miejsc ograniczona około 65 osób). 

Zapisy u sędziego w dniu zawodów do godziny 7.00. 

który odbędzie się w dniu 27.08.2022 r. na zbiorniku Jastrzębie Dolne w godz. od 9.00 do 13.00. 

Wszystkich chętnych prosimy o zapisywanie się 

Odpłatność 30.00 zł  od osoby 

Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS” zaprasza wszystkich  mieszkańców Spółdzielni 

„JAS-MOS” oraz pracowników Spółdzielni posiadających aktualne zezwolenie na amatorski 

połów ryb do wzięcia udziału w zawodach wędkarskich o Puchar Prezesa (metodą spławikową), 

W cenie przewidziany poczęstunek, 

zimne napoje oraz atrakcyjne nagrody.

Zapisy trwają do dnia 19.08.2022 r. 

Serdecznie wszystkich zapraszamy.

www.smjasmos.pl8

Lp. Rodzaj podejmowanych 
działań windykacyjnych

Od 
I-XII/2020

Od
 I-XII/2021

Porównanie 
XII.2021-

XII.2020 w %

1.

„miękkiej windykacji”)

Pisma ponaglające:
Przeprowadzone wizje

(także w ramach 

13
1100

33
2699

253
245

2.
- liczba spotkań

Spotkania z dłużnikami 
(Komisja ds. zaległości):

- osoby wezwane
1

17
0
0

-
-

3.

Skierowane pozwy do 

- o eksmisję

Wartość skierowanych 

Sądu Rejonowego:
- o zapłatę

pozwów o zapłatę (zł)

54
0

236 359,22

78

411 487,85

0 0

174

144

4.
w tym z prawem do 
lokalu socjalnego

- o zapłatę
Uzyskane wyroki:

- o eksmisję
27
0

0

63

1

1
233

-

-

5.

- o zapłatę
- o eksmisję
- egzekucja z prawa 
do lokalu

Wartość spraw 
przekazanych do egzek. 

Sprawy oddane do 
Komornika Sądowego:

34
0
0

130  257,59

96

363 025,87

1
0 0

282

-

278

6.

o eksmisję:
Zrealizowane wyroki 

- do lokalu socjalnego
- komisyjne wejścia
- zdane dobrowolnie

- bez wskazania lokalu 
socjalnego

0

1
8

0
1
0

2

0 0

0

25
100

7.
Kwota wyegzekwowana 
przez Komornika 
Sądowego (zł)

206  600,79 196 112,72 95

8.
Kwota uzyskanych przez 
lokatorów dodatków 
mieszkaniowych (zł)

461 229,28 496 173,18 107

9.
Porozumienia w sprawie 
spłaty zaległości w ratach

9 19 211

10.
Umowy z UM (kwoty 
uzyskane za niedostar-
czenie lokalu socjalnego) 

554  417,14 611 930,98 110

W poniższej tabeli przedstawiona została struktura zaległości z uwzględnieniem posiadanych przez użytkowników praw 
do zajmowanych lokali mieszkalnych:

Lp. Wyszczególnienie

I - XII/2020 I - XII/2021

liczba 
lokali 

zadłuż.

Zaległości wg 
stanu na dzień 

31.12.2020

liczba 
lokali 

zadłuż.

liczba 
lokali 

zadłuż.

Zaległości wg 
stanu na dzień 

31.12.2021

liczba 
lokali 

zadłuż.
wzrost / spadek

1. Ogółem zaległości 
powyżej 3 m-cy, w tym: 274 1 687 700,65 80,7 % 264 1 893 215,18 78,2 % + 205 514,53

lokatorskie 6 28 796,83 1,4 % 4 24 625,31 1 % -4 171,52

własnościowe 160 983 720,59 47 % 157 1 143 197,85 47,2 % +159 477,26

bez tytułu 19 105 209,86 5 % 15 108 380,86 4,5 % +3 171,00

najem + UM 31 197 603,26 9,5 % 30 223 399,69 9,2 % +25 796,43

odrębna własn. 58 372 370,11 17,8 % 58 393 611,47 16,3 % +21 241,36

2. Ogółem zaległości 
do 3 m-cy, w tym: 971 403 702,79 19,3 % 1108 526 401,73 21,8 %    +122 698,94

lokatorskie 9 3 673,92 0,2 % 9 5 309,63 0,2 % +1 635,71

własnościowe 625 259 444,18 12,4 % 712 332 202,97 13,7 % +72 758,79

bez tytułu 6 5 494,98 0,3 % 8 7 664,65 0,3 % +2 169,67

najem + UM 73 39 629,27 1,9 % 75 49 291,24 2,1 % +9 661,97

odrębna własn. 258 95 460,44 4,5 % 304 131 933,24 5,5 % +36 472,80

3. Zaległości OGÓŁEM 1245 2 091 403,44 100 % 1372 2 419 616,91 100 % +328 213,47

Przedstawione w powyższych tabelach dane dotyczące zaległości obrazują stan zadłużenia mieszkańców na ustalony 
dzień sprawozdawczy.

1.  uległa zwiększeniu liczba lokali mieszkalnych z 1245 w 2020 roku do 1372 w 2021 roku, które posiadają zaległości 
 w opłatach.

                                                    

2.  zaległości powyżej 3 miesięcy wzrosły o 205 514,53 zł, a zaległości do 3 miesięcy wrosły o kwotę 122 698,94 zł, 
 co daje ogólny wzrost zaległości o kwotę  328 213,47 zł. 

 Z analizy występujących w Spółdzielni zaległości w opłatach w ujęciu dynamicznym, z uwzględnieniem zmian na poziomie 
poszczególnych dłużników , które występują z upływem czasu wynikają następujące wnioski: 

Zarząd na bieżąco analizuje stan należności Spółdzielni w zakresie wnoszenia opłat za lokale mieszkalne. Służby windy-
kacyjne, które sprawują bezpośredni nadzór nad dłużnikami Spółdzielni  w sposób ciągły prowadzą działania w celu zmi-
nimalizowania należności z tytułu opłat za lokale. Realizowane jest dochodzenie roszczeń zarówno w formie windykacji 
polubownej, polegającej na monitowaniu dłużnika, które ma doprowadzić do spłaty należności jak i windykacji sądowej 
– która polega na uzyskaniu sądowego nakazu zapłaty, który po otrzymaniu klauzuli wykonalności jest podstawą do 
egzekucji komorniczej, której efekty uzależnione  są  od  majątku  jakim  dysponuje  dłużnik.

Zestawienie ilościowe podstawowych działań windykacyjnych zrealizo-
wanych w 2021 roku oraz ich porównanie do działań zrealizowanych 
w roku 2020 przedstawione zostało w poniższej tabeli:

Procedura windykacyjna została bardzo ograniczona ze względu na 
trudną sytuację sanitarno-epidemiologiczną w naszym kraju. Spółdziel-
nia współpracuje z Krajowym Rejestrem Długów, co dało możliwość 
wpisania na dzień 31.12.2021 r danych  57 osób na kwotę 724 113,37 zł.  
W wyniku realizowanych w 2021 r działań windykacyjnych wyegze-
kwowano dodatkowo  od  dłużników  kwotę  166 565,47 zł  z  tytułu  od-
setek  od  nieterminowych  zapłat. 

W 2021 roku Spółdzielnią Mieszkaniową 

W oparciu o Statut i regulaminy obowiązujące w Spółdzielni w 2021 ro-
ku odbyło się 61 posiedzeń Zarządu. Zarząd podjął 37 uchwał w tym 33 
uchwały dotyczące spraw członkowsko-mieszkaniowych, 3 uchwały 
dotyczące wyboru członka i 1 uchwała o charakterze organizacyjnym.

INFORMACJE POZOSTAŁE

Zostało zawartych 86 umów, które dotyczyły przede wszystkim zakre-
su prac remontowych, budowlanych, inwestycyjnych realizowanych 
przez Spółdzielnię, a także spraw organizacyjnych wynikających z bie-
żącego funkcjonowania Spółdzielni na rynku. 

- na Osiedlu Zdrój, przy ulicy Staszica 8, z filią w Wodzisławiu Śląskim, 
przy ulicy Plac Zwycięstwa 12.  

Spółdzielnia Mieszkaniowa „JAS-MOS” jest podmiotem jednolitym, nie 
posiada wyodrębnionych oddziałów. Zarządzanie zasobami mieszka-
niowymi odbywa się w ramach wewnętrznej struktury organizacyjnej 
z podziałem zasobów na dwie administracje osiedlowe:
- na Osiedlu Arki Bożka, przy ulicy Zielonej 5, z filią na Osiedlu Pionie-
rów, przy ulicy Kaszubskiej 3, 

Z-ca Prezesa ds. ekonom. - Główny Księgowy - Jadwiga Sieczkowska

Zatrudnienie średnioroczne w Spółdzielni Mieszkaniowej "JAS-MOS" 
w 2021 r wynosiło 128 osób. Sprawozdanie w oryginale zostało pod-
pisane. Pełna treść sprawozdań zostanie wyłożona do wglądu Człon-
ków Spółdzielni w miejscach i terminach wskazanych w zawiadomieniu 
o Walnym Zgromadzeniu.

Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni oraz reprezentuje ją na zew-
nątrz na podstawie unormowań prawnych i wewnątrzspółdzielczych, 
a do jego uprawnień należy podejmowanie wszelkich decyzji nieza-
strzeżonych dla Walnego Zgromadzenia oraz dla Rady Nadzorczej. 

„JAS-MOS” kierował Zarząd w składzie:
Prezes Zarządu -  Piotr Szereda
Z-ca Prezesa ds. technicznych -  Andrzej Baran

ZAPROSZENIE 
NA ZAWODY WĘDKARSKIE
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Efektów działania tlenoterapii hiperbarycznej doświadczył 

nasz ostatni pacjent – Pan Marek, który w wyniku wypadku 

miał rozległe stłuczenie nogi wraz ze złamaniem kości. 

Zabiegi stosowane u niego intensywnie dzień po dniu 

zaczęły przynosić szybie efekty – noga zaczęła się błyska-

wicznie goić – „Poprawa była widoczna  w bardzo krótkim 

czasie, ból też się zmniejszył, rana się goiła, mogłem już sam 

chodzić - wcześniej było to niemożliwe”.

Można to zrobić za pomocą zabiegów w nowoczesnej 

komorze hiperbarycznej bazujących na wielokrotnym 

wzmocnieniu czegoś co zachodzi w nas naturalnie – natle-

nianiu komórek ciała. Zabieg jest bezpieczny i przede 

wszystkim daje odczuwalne efekty. Tlen pobudza komórki 

do  wzrostu i odnowy, co powoduje regenerację i naprawę 

uszkodzonych obszarów organizmu.  

Tlenoterapia stawia też na nogi osoby dotknięte kilkoma 

różnymi schorzeniami, w wyniku których organizm jest tak 

Zabiegi w komorze hiperbarycznej są szczególnie zalecane 

w przypadku osób wykonujących trudny zawód górnika, 

który wpływa na występowanie dolegliwości i chorób 

zawodowych.  Korzystanie z komory hiperbarycznej jest 

nieocenione w przypadkach ciężkich schorzeń, urazów, 

zakażeń i poparzeń; usprawnia też leczenie dróg oddecho-

wych. Z komory hiperbarycznej korzystali m.in. najbardziej 

poszkodowani górnicy podczas ostatniego tragicznego 

wypadku na kopalni Pniówek.

To między innymi: trudno gojące się rany i oparzenia, stany 

po zabiegach chirurgicznych, stany przed i po zawale oraz 

udarze, urazy narządów, powikłania po COVID–19, 

cukrzyca, miażdżyca, choroby skórne (grzybica, trądzik, 

łuszczyca) czy zakażenia bakteryjne. To także leczenie 

Zabiegi w komorze pomogły już wielu osobom w rożnych 

chorobach:

osłabiony, że trudno jest mu zwalczać z wszystkimi dolegli-

wościami. Pani Anna – po przechorowaniu Covid-19 miała 

liczne powikłania, do tego doszło zakażenie bakteryjne i ko-

nieczność antybiotykoterapii – organizm był tak osłabiony, 

że nawet chodzenie było wyzwaniem. Zabiegi w komorze 

hiperbarycznej postawiły Panią Anię na nogi – dosłownie – 

„Czuję się już znacznie lepiej, mam lepszą kondycję, chodzę też 

o wiele więcej bez wysiłku i mam lepsze samopoczucie”.

depresji, anemii, migreny i stresu. Zabiegi pomagają w cho-

robach Alzheimera i Parkinsona, przy porażeniu mózgo-

wym, a także przy zakrzepicy, nadciśnieniu, zaburzeniach 

układu pokarmowego (w tym nadwadze!) oraz zaburze-

niach neurologicznych. To dobra regeneracja dla spor-

towców i wiele innych zastosowań.

Może potrzebujesz pomocy, albo ktoś z Twojej rodziny jej 

potrzebuje - zadbaj o siebie i swoich bliskich, ze zdrowiem 

nie można czekać!

Zadzwoń i zapytaj!

Jastrzębie-Zdrój, ul. 1 Maja 8

Promocje na pakiety zabiegów czekają! 

tel. 737  989  535

www.tlenowakomora.pl

Odzyskaj siły i korzystaj z pełni lata!
Borykasz się z problemami zdrowotnymi? 
Czasem samo łykanie tabletek nie wystarcza 
– ale można wesprzeć swój organizm 
w walce z chorobami, czy urazami za pomocą 
nowoczesnych i skutecznych metod.

Szanowni Członkowie

Niniejszym Zarząd Spółdzielni informuje, że 

Walne Zgromadzenie Członków Spółdziel-

ni odbędzie się w drugiej połowie września 

bieżącego roku. W tym roku spośród Człon-

ków wybrana zostanie Rada Nadzorcza 

Spółdzielni „JAS-MOS” na kolejną, 3-letnią 

kadencję. Każdy z członków ma prawo kan-

dydować i być wybranym do Rady Nadzor-

czej. Rada Nadzorcza składa się z 9 człon-

ków. Do Rady nie mogą kandydować pra-

cownicy SM „JAS-MOS”, ani osoby świad-

czące dla Spółdzielni usługi. Członkami Ra-

dy nie mogą być również osoby, które zaj-

mują się interesami konkurencyjnymi wo-

bec Spółdzielni. Członkiem Rady nie można 

być dłużej niż dwie kolejne trzyletnie ka-

dencje. Członkowie Rady za udział w posie-

dzeniach otrzymują wynagrodzenie, które 

nie może być wyższe niż minimalne wyna-

grodzenie za pracę, o którym mowa w usta-

wie o minimalnym wynagrodzeniu.

Jak kandydować do Rady

Rada Nadzorcza m.in. nadzoruje i kontrolu-

je działalność Spółdzielni, uchwala plany 

finansowo-gospodarcze, zatwierdza struk-

Czym zajmuje się Rada?

Kandydatów do Rady zgłaszają członkowie 

do kancelarii Spółdzielni w nieprzekraczal-

nym terminie do 30 sierpnia 2022 r., poda-

jąc imię i nazwisko kandydata. Zgłoszenie 

kandydata powinno być poparte przez co 

najmniej  50  Członków. Do zgłoszenia po-

winna być dołączona pisemna zgoda człon-

ka na kandydowanie do Rady oraz jego 

oświadczenie, że nie zajmuje się interesami 

konkurencyjnymi wobec Spółdzielni i nie 

świadczy usług na jej rzecz. W tym miejscu 

zwracamy uwagę, że głos poparcia oddany 

przez osobę niebędącą członkiem nie jest 

wliczany do grona popierających. Przypo-

minamy, że żona (mąż) Członka Spółdzielni 

najczęściej jest osobą niebędącą członkiem, 

więc jej (jego) podpis nie będzie ważny.

Zachęcamy do kandydowania, szczególnie 

osoby mające wykształcenie prawnicze, 

ekonomiczne i techniczne budowlane, ins-

talacyjne, elektryczne. Zachęcamy do licz-

nego uczestnictwa w Walnym Zgromadze-

niu i do wybrania wartościowych dla Spół-

dzielni osób, żeby przez kolejne trzy lata 

mądrze i dobrze przysłużyły się wszystkim 

mieszkańcom  SM „JAS-MOS”.

UWAGA 

W przypadku wskazania kandydata przez 

osobę prawną będącą członkiem Spółdziel-

ni - „zgoda do kandydowanie”, lista popar-

cia oraz „oświadczenie kandydata, że nie 

zajmuje się interesami konkurencyjnymi 

wobec Spółdzielni w rozumieniu §73 ust. 4 

statutu i nie świadczy usług na rzecz Spół-

dzielni” powinny zawierać nazwę i adres 

osoby prawnej będącej członkiem Spół-

dzielni zgodnie z § 72 ust. 2 statutu SM „JAS-

MOS”.  W związku z powyższym kandydaci 

wskazani przez osoby prawne nie mogą zło-

żyć wyżej wskazanych dokumentów wed-

ług załączonych wzorców lecz składają do-

kumenty zmodyfikowane zgodnie z w/w 

uwagami.

turę organizacyjną Spółdzielni, corocznie 

składa Walnemu Zgromadzeniu sprawoz-

dania zawierające wyniki kontroli i ocenę 

sprawozdań finansowych, uchwala unor-

mowania wewnątrzspółdzielcze określają-

ce zasady współżycia mieszkańców, rozli-

czeń kosztów i przychodów i innych okre-

ślających funkcjonowanie Spółdzielni, jako 

zarządcy nieruchomości, zasady tworzenia

i gospodarowania funduszami, rozpatruje 

odwołania członków od uchwał zarządu, 

podejmuje uchwały w sprawie pozbawie-

nia członkostwa, ustala wysokość opłat 

związanych z utrzymaniem i eksploatacją 

lokali.

Wszelkie dokumenty do pobrania 

dostępne są na naszej stronie 

internetowej www.smjasmos.pl oraz 

dodatkowo pod numerem telefonu 

324783634 możecie Państwo uzyskać 

wszelkich informacji w tym zakresie.

WYBORY DO RADY NADZORCZEJ 
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „JAS-MOS”
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Zarząd wystąpił do Rady Nadzorczej z wnio-
skiem o podjęcie decyzji o przyznaniu środków 
z funduszu zasobowego na dofinansowanie 
budowy podjazdu dla osób niepełnospraw-
nych w budynkach przy ul. Zielonej 5-7 i Zie-
lonej 15-17. Zastępca Prezesa ds. technicz-
nych wyjaśnił, że w 2019 Walne Zgromadze-
nie podjęło uchwałę  w sprawie zwiększenia 
limitu środków przyznanych z funduszu zaso-
bowego na likwidację barier architektonicz-
nych dla osób niepełnosprawnych zwiększa-
jąc roczny limit środków przeznaczonych na 

ten cel z kwoty 50 000 zł (2014r.) do kwoty  
100 000 zł wraz z częściowym przeznacze-
niem tych środków na remont, konserwację 
i utrzymanie dotychczasowej infrastruktury 
urządzeń służących osobom niepełnospraw-
nym.    

Rada Nadzorcza pracuje w cyklu miesięcz-
nym. Staramy się aby w kolejnych biule-
tynach „Nasze Mieszkanie” przedstawiać 
Państwu krótkie sprawozdania z posiedzeń 
naszej Rady Nadzorczej. W bieżącym biule-
tynie w imieniu Rady przedstawię Państwu 
informację z posiedzenia RN z miesiąca 
czerwca br.

     
W czerwcu br. do Spółdzielni wpłynęło pismo 
z Ośrodka Pomocy Społecznej o możliwości 
dofinansowania ze środków PFRON budowy 
podjazdu na wniosek naszych lokatorów. Na 
dzień dzisiejszy są to jedyne wnioski spełniają-
ce wymagania określone przez Walne Zgro-
madzenie oraz Radę Nadzorczą. 

Dodatkowo Zastępca Prezesa poinformował 
Radę, że Zarząd wystąpi z wnioskiem do  Wal-
nego Zgromadzenia z wnioskiem o zwiększe-
nie środków z funduszu zasobowego na likwi-
dację barier architektonicznych do kwoty 
150 000 zł. Na dzień dzisiejszy brakującą kwo-

 Bartłomiej Sułkowski  

tę 19 200 zł Zarząd proponuje zabezpieczyć 
z funduszu remontowego (roboty awaryjne) 
tych nieruchomości. W wyniku udzielonych 
wyjaśnień RN jednogłośnie wyraziła zgodę na 
przeznaczenie środków z funduszu zasobowe-
go zgodnie z uchwałą WZ z 2019r. na dofinan-
sowanie budowy podjazdów dla osób niepeł-
nosprawnych w budynkach przyul. Zielonej 5 
i Zielonej 15-17 w Jastrzębiu-Zdroju. 

Zarząd przedstawił informację dot. realizacji 
zadań funduszu eksploatacyjnego za okres od 
I do V 2022r. Prezes omówił wydatkowanie 
środków związanych z wycinką i nasadzeniem 
drzew, koszeniem, porządkowaniem ogród-
ków, zakupem ławek i koszy. Ponadto poinfor-
mował Radę Nadzorczą o realizacji zadań 
związanych z dostawą i montażem urządzeń 

zabawowych na placach zabaw, ogrodzeń 
i montażu siatek ogrodzeniowych na placach 
zabaw, a także omówił temat realizacji legali-
zacji wodomierzy w całych zasobach. 

Zarząd przedstawił informację dot. złożonej 
przez firmę UNIQA oferty na ubezpieczenie 
majątku oraz odpowiedzialności cywilnej 
Spółdzielni na okres 2022/2023 r. Firma  
ubezpieczeniowa proponuje wzrost wartości 
odtworzeniowej. Podwyżkę tą tłumaczy 
wzrostem cen materiałów i usług budowla-
nych, zmianami klimatycznymi, które wpły-
wają na częstotliwość występowania oraz roz-
miar szkód. Ponadto wskazała na prognozy 
utrzymania się inflacji. W związku z czym Za-
rząd podjął decyzję o podniesieniu wartości 
odtworzeniowej do 4 500 zł/m² i tą wartość 
zaproponuje w warunkach umowy firmie 
UNIQA.

Zarząd wystąpił z wnioskiem o podjęcie decy-
zji dot. dofinansowania zawodów wędkar-
skich o Puchar Prezesa SM „JAS-MOS” w wy-
sokości 2 500 tys. zł. Prezes wyjaśnił, że zgod-
nie z zasadami finansowania działalności spo-
łecznej o jednorazowym wydatku kwoty po-
wyżej 1 tys. zł decyduje RN. W wyniku udzielo-
nych wyjaśnień, Rada Nadzorcza jednogłośnie 
przyznała 2 500 zł w ramach środków działal-
ności społecznej na organizację zawodów 
wędkarskich. 

Z protokołami z Posiedzeń Rady Nadzorczej, 
które odbyły się w miesiącu czerwcu r. człon-
kowie Spółdzielni mogą zapoznać się na stro-
nie internetowej www.smjasmos.pl. 

Dziękuję za uwagę.

Przewodniczący Rady Nadzorczej 
SM „JAS-MOS” 

Krótkie sprawozdanie 
z pracy Rady Nadzorczej

Rady Nadzorczej, biegłego rewidenta, finansowe są wyłożone do wglądu Członków 

Jednocześnie informujemy, że sprawozdania za lata 2020 – 2021: z działalności, 

Serdecznie zapraszamy do licznego uczestnictwa w tegorocznym Walnym Zgromadzeniu.

poprawie w tym roku organizujemy Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni 

Mieszkaniowej „JAS-MOS”.

Ze względu na to, że obecnie sytuacja epidemiologiczna w naszym kraju uległa 

w siedzibie Spółdzielni w Jastrzębiu-Zdroju przy ulicy Słonecznej 18a w pokoju numer 3. 

Poniżej przedstawiamy Państwu harmonogram poszczególnych części Walnego 

Zgromadzenia oraz porządek obrad.

Walne Zgromadzenie 2022 r.

Lp. Nazwa Części WZ Data Miejsce

1.
Osiedle A. Bożka

Miodowa, Wrzosowa 
ulice: Zielona, Harcerska, godz. 15.30

15.09.2022 r. – czwartek 

sala gimnastyczna

Szkoła Podst. Nr 10,
ul. Zielona 2A

2. ulice: Kaszubska, Kurpiowska,
Osiedle Pionierów

Śląska, Warmińska, Pomorska godz. 15.30 
20.09.2022 r. -  wtorek ul. Śląska 6

sala gimnastyczna

Szkoła Podst. Nr 6,

3.
K. Miarki, Słoneczna, Krótka, 
Kusocińskiego, Of. Faszyzmu, 

ulice: Konopnickiej,  
Osiedle Zdrój 

11 Listopada, gen. Andersa
1 Maja, Staszica, Jana Pawła II, 

22.09.2022 r. – czwartek
godz. 15.30

Zespół Szkół  Nr 9,
ul. 11 Listopada 4
sala gimnastyczna

4.

Osiedle Przyjaźń 
ulice: Górnicza, Wyspiańskiego, 
Moniuszki, Morcinka, Kopernika, 
Krasickiego

godz. 15.30
26.09.2022 r. – poniedziałek

sala gimnastyczna
ul. Piastów 15

Zespół Szkół Mistrzostwa 
Sportowego,

5.
ulica Wiejska
Osiedle Złote Łany 27.09.2022 r. – wtorek

godz. 15.30  ul. Wiejska 35 i 
Przedszkole,

5. ulice: 26 Marca, Wyszyńskiego, 
Wodzisław

PCK, Plac Zwycięstwa 
godz. 15.30
28.09.2022 r. - środa

ul. Wyszyńskiego 41
aula

Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych,

Kolegium WZ – 05.10.2022 r. – godz. 15.00 – siedziba Spółdzielni – sala nr 7

Harmonogram części Walnego Zgromadzenia w 2022 r.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia SM 
„JAS-MOS” organizowanego w 2022 roku. 

7) Przedstawienie sprawozdań:

2) Wybór Prezydium 

 części Walnego Zgromadzenia.   

          a)  Skrutacyjnej (2-3 osoby),

b)  zatwierdzenia sprawozdań zarządu: 

c)  przyjęcia sprawozdań Rady Nadzorczej

10) Omówienie propozycji zarządu oraz 

4) Odczytanie porządku obrad 

6) Prezentacja kandydatów do Rady

 za 2020 rok i 2021 rok.

 Walnego Zgromadzenia.

3) Wybór Komisji:

 za 2020 rok i 2021 rok,
ź   zarządu z działalności Spółdzielni 

ź   z działalności Rady Nadzorczej 

9) Podjęcie uchwał w sprawach:

          b) Wyborczej (2-3 osoby).

5) Stwierdzenie prawidłowości zwołania

  Nadzorczej i wybory Rady Nadzorczej.

1) Otwarcie obrad.

 (Przewodniczącego i Sekretarza).

ź   finansowego za 2020 rok i 2021 rok,

8) Dyskusja nad sprawozdaniami. 

a)  zatwierdzenia sprawozdań finansowych:
  za 2020 rok i 2021 rok,

ź  za 2020 rok i udzielenia absolutorium
  każdemu z członków zarządu oddzielnie,
ź  za 2021 rok i udzielenia absolutorium
  każdemu z członków zarządu oddzielnie.

  za 2020 rok i za 2021 rok. 

 podjęcie uchwał w sprawie podziału 
 nadwyżki bilansowej za 2020 rok 

 podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia 

 zasobowego na likwidację barier 

 i 2021 rok. 

 architektonicznych.

 limitu środków przyznanych z funduszu 

12) Sprawy wniesione przez członków 
 Spółdzielni w trybie art. 8³ ust. 10-12 
 ustawy o spółdzielniach 
 mieszkaniowych. 
13) Wolne głosy, uwagi i zapytania.
14) Zamknięcie obrad.

11) Omówienie propozycji zarządu oraz 
 - członek ma prawo zgłaszania poprawek do 
projektów uchwał nie później niż na 3 dni 
przed posiedzeniem pierwszej części Walnego 
Zgromadzenia, tj. do dnia 11 września 2022 r.

Członek może uczestniczyć w Walnym Zgro-
madzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. 
Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż 
jednego Członka. Pełnomocnictwo powinno 
być udzielone na piśmie pod rygorem nieważ-

ności. Druk pełnomocnictwa do pobrania 
udostępniliśmy Państwu na naszej stronie in-
ternetowej w zakładce Walne Zgromadzenie 
2021/2022.       

Prosimy o zabranie na Walne Zgromadzenie 
dowodu osobistego lub innego dokumentu 
tożsamości.  

Projekty uchwał związane z porządkiem ob-
rad zostaną wyłożone od dnia 31 sierpnia 
2022 r. w siedzibie Spółdzielni, na administra-
cjach osiedlowych oraz na stronie interneto-
wej Spółdzielni. Członek Spółdzielni ma pra-
wo zapoznania się z w/w dokumentami. 

           
Zarząd SM „JAS-MOS”

 - członkowie Spółdzielni mają prawo zgłaszać 
projekty uchwał i żądania zamieszczenia 
oznaczonych spraw w porządku obrad Walne-
go Zgromadzenia w terminie do 15 dni przed 
dniem pierwszej części posiedzenia Walnego 
Zgromadzenia, tj. do dnia 30 sierpnia 2022 r. 
Projekt uchwały zgłaszanej przez członków 
musi być poparty przez co najmniej 10 człon-
ków. Zgodnie z § 56 ust. 5 statutu oświadcze-
nie o poparciu projektu powinno mieć formę 
pisemną i zawierać: imię, nazwisko, adres 
członka oraz jego podpis;

Z przyczyn organizacyjnych, prosimy o wcześ-
niejsze przybycie na obrady osób będących 
pełnomocnikami członków uprawnionych do 
uczestniczenia w danej części Walnego Zgro-
madzenia.

Członkowi przysługuje prawo głosu tylko w tej 
części Walnego Zgromadzenia, do której zo-
stał zaliczony.

Sprawozdania za lata 2020 i 2021: Zarządu 
z działalności Spółdzielni , finansowe, biegłego 
rewidenta oraz Rady Nadzorczej są wyłożone 
do wglądu członków w siedzibie Spółdzielni 
w Jastrzębiu–Zdroju przy ul. Słonecznej 18 A, 
pokój nr 3.

Zgodnie z art. 8³ ust. 10 - 12 ustawy o spół-
dzielniach mieszkaniowych:






