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Wspaniałych Świąt Bożego Narodzenia,

życzy

Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS”

a także nadziei oraz pomyślności w Nowym Roku

Rada Nadzorcza, Zarząd oraz pracownicy

Pełnych radości, spokoju i rodzinnego ciepła,



Na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 25 paź-

dziernika 2021 roku Rada Nadzorcza zajmo-

wała się między innymi, następującymi spra-

wami: 

Zapoznała się z pismem lokatora zamieszka-

łego przy ul. Poprzecznej, a dotyczącym  użyt-

kowania wnęki piwnicznej będącej przedmio-

tem konfliktu sąsiedzkiego. Prezes Zarządu po 

krótce wyjaśnił okoliczności wynajmu wnęki 

piwnicznej oraz wynikający z tego faktu kon-

flikt lokatorów. Lokatorzy lokalu sąsiadują-

cego żądają natychmiastowego uprzątnięcia 

wnęki twierdząc, że składowane tam rzeczy 

uniemożliwiają swobodne korzystanie z piw-

nicy lokatorskiej. W wyniku udzielonych wy-

jaśnień, RN jednogłośnie podtrzymała stano-

wisko Zarządu o wezwaniu lokatora do opróż-

nienia przejścia piwniczego oraz uprzątnięciu 

znajdujących się w nim ruchomości.

Zapoznała się z pismem lokatorów z ul. Po-

morskiej 73-85 dotyczący skargi na działania 

Zarządu w sprawie inwestycji polegającej na 

przebudowie balkonów na ul. Pomorskiej 

59-71, 73-85, 87-99. Skarga dotyczyła zasad i 

trybu przeprowadzonych konsultacji z miesz-

kańcami jak i planowanych opłat na fundusz 

remontowy. Mieszkańcy wskazali że wypeł-

niając ankietę dotyczącą inwestycji mieli myl-

ne przeświadczenie, iż jeśli w ich budynku nie 

będą dobudowane balkony to nie będą pono-

sili jakichkolwiek kosztów tych prac, a dodat-

kowe opłaty będą dotyczyły tylko mieszkań-

ców tego budynku, w którym dobudowa bal-

konów będzie realizowana. Nie zgadzają się na 

podwyżkę opłat na fundusz remontowy dla 

wszystkich mieszkańców tej nieruchomości. 

W związku z czym zwracają się do Rady Nad-

zorczej o podjęcie działań zmierzających do 

wstrzymana ww. inwestycji do czasu ponow-

nego przeprowadzenia konsultacji z miesz-

kańcami i podjęcia stosownej uchwały w tej 

sprawie przez Walne Zgromadzenie człon-

ków. Zarząd wyjaśnił, że temat przebudowy 

balkonów powstał w skutek złożonych wnio-

sków mieszkańców ulic: Pomorskiej i Warmiń-

Na posiedzeniu w dniu 22 listopada 2021 roku 

Rada Nadzorcza zajmowała się między innymi:

skiej. W tym celu Zarząd podjął przygotowa-

nia do stworzenia możliwości przebudowy 

balkonów na tych budynkach. Jednym z wa-

runków przystąpienia do realizacji tego zada-

nia było wyrażenie zgody na jego wykonanie 

i sfinansowanie wyrażone w wypełnionej an-

kiecie. W związku z powyższym Zarząd wysłał 

do lokatorów informacje z szacowanymi kosz-

tami kompleksowej przebudowy balkonów 

w ich budynkach. Wskazał w niej, że koszty 

wzmocnienia elewacji pokrywane będą ze  

środków podwyższonego funduszu remonto-

wego części wspólnej nieruchomości, nato-

miast koszty samego balkonu pokryje lokator 

wyrażający zgodę na jego wykonanie (jed-

norazowo lub w ratach). Wzrost funduszu 

remontowego będzie dotyczył wszystkich 

mieszkańców nieruchomości, a przeznaczony 

zostanie na wzmocnienie elewacji poprzez 

wykonanie konstrukcji nośnej umożliwiającej 

montaż balkonów przy każdym mieszkaniu 

(w każdym czasie) i rozliczany będzie na m² 

powierzchni użytkowej mieszkania. W wyniku 

udzielonych wyjaśnień i odbytej dyskusji Rada 

Nadzorcza zobowiązała Zarząd do przygoto-

wania na kolejne posiedzenie Rady pełnej do-

kumentacji dot. sprawy budowy balkonów 

oraz opinii prawnej w tym temacie. W związku 

z tym, że sprawa wymaga dogłębnej analizy, 

ostateczne decyzje Rada podejmie po zapo-

znaniu się z wnioskowanymi dokumentami.

Zgodnie z wnioskiem RN z 25.10.2021r. Za-

rząd przedstawił pełną dokumentację doty-

czącą przebudowy  balkonów na ul. Pomor-

skiej 59-71 i Warmińskiej 44-56 wraz z opinią 

prawną w tym temacie. Prezes ponownie wy-

raził stanowisko Zarządu w tej sprawie. Wyja-

śnił, że realizacja tego zadania została podjęta 

po wnioskach mieszkańców budynków ulic: 

Pomorskiej i Warmińskiej. Zarząd przed pod-

jęciem decyzji o rozpoczęciu prac przeprowa-

dził ankietowanie wśród mieszkańców. Z wy-

ników ankietowania i zawartych umów zasad-
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Zarząd wystąpił z wnioskiem o wyrażenie zgo-

dy na sfinansowanie prac polegających na wy-

konaniu pomieszczenia na przechowywanie 

i ładowanie elektrycznego wózka inwalidz-

kiego na ul. Wrzosowej. Zarząd wyjaśnił, że 

z taką prośbą zwróciła się do nas lokatorka 

z ulicy Wrzosowej. Z wózka elektrycznego ko-

ne było rozpoczęcie tej inwestycji. Dodatkowo 

Prezes dodał, że nie prawdą są stwierdzenia 

niektórych lokatorów, że balkon to część bu-

dynku służąca wyłącznie do użytku właści-

ciela lokalu i tym samym nie wchodzi w część 

wspólną budynku. Wyjaśnił, że zgodnie 

z orzecznictwem balkon jest uznawany za 

część wspólną nieruchomości, mimo że słu-

ży wyłącznie do użytku właściciela lokalu. 

Stwierdził, że stanowisko Zarządu jest nie-

zmienne - koszty wzmocnienia elewacji pokry-

wane  będą ze środków  funduszu remonto-

wego części wspólnej nieruchomości, nato-

miast koszty samego balkonu pokryje lokator 

wyrażający zgodę na jego wykonanie (jedno-

razowo lub w ratach). Prezes zwrócił uwagę, 

że Spółdzielnia rozpoczęła realizację prac mo-

dernizacji elewacji i przebudowy balkonów od 

budynku Pomorska 59-71 ponieważ to mie-

szańcy tego budynku w największej liczbie 

zdeklarowali się  w kwestii realizacji tego za-

dania i zawarli stosowne umowy na finanso-

wanie balkonów. Po zakończeniu tego zada-

nia, stosownie do wyników ankietowania, mo-

żliwe jest prowadzenie dalszych prac przy ko-

lejnych budynkach nieruchomości Pomorska 

59-71, 73-85 i 87-99. W podsumowaniu wy-

powiedzi Prezes potrzymał w pełni stanowi-

sko Zarządu w tej sprawie. Wobec odbytej dy-

skusji, RN nie zajęła ostatecznego stanowiska 

w tej sprawie. Powołana została Komisja Re-

wizyjna do przeprowadzenia szczegółowej 

kontroli. Do jej składu jednogłośnie powołano 

Przewodniczącego RN – Bartłomieja Suł-

kowskiego, Sławomira Maliszewskiego oraz 

Radcę Prawnego. Rada ustaliła, że ostateczne 

decyzje zostaną podjęte po przedstawieniu 

wniosków z prac Komisji. 

Bartłomiej Sułkowski  

Zarząd wystąpił z wnioskiem o zatwierdzenie 

„Regulaminu tworzenia i wykorzystania fun-

duszu remontowe SM „JAS-MOS”. Główna 

Księgowa wyjaśniła, że przedstawiony projekt 

został uszczegółowiony w zakresie gospo-

darowania środkami funduszu, uwzględnia 

również zapisy dotyczące rozliczeń środków 

funduszu remontowego w przypadku powsta-

nia wspólnoty oraz zapisy dot. ulepszenia 

i unowocześnienia budynków (termomoder-

nizacja, budowa/przebudowa balkonów), bu-

dowę/rozbudowę i remont parkingów, ciągów 

komunikacyjnych jak i budowę i remonty 

obiektów dla osób niepełnosprawnych.

rzysta jej córka, a na klatce schodowej nie ma 

możliwości jego naładowania. W związku z po-

wyższym Zarząd poinformował, że istnieje 

możliwość wykonania miejsca do ładowania 

na parterze pod biegiem schodowym. W tym 

miejscu można wykonać obwód energii elek-

trycznej. Jednak zamontowanie gniazda elek-

trycznego pod schodami wymaga wydzielenia 

przestrzeni ścianami z płyt gipsowo-kartono-

wych ogniowych i zamontowanie drzwi o wy-

trzymałości ogniowej w celu zabezpieczenia 

wózka przed kradzieżą i ograniczenia dostępu 

innych lokatorów do gniazda elektrycznego. 

Wartość przeprowadzonych prac szacuje się 

na kwotę ok 6 000 zł netto i będzie finansowa-

ne z funduszu przeznaczonego na likwidację 

barier architektonicznych. W odpowiedzi na 

zapytanie dotyczące wnoszenia opłat za użyt-

kowanie pomieszczenia Prezes odpowiedział, 

że będzie pobierana opłata jak w przypadku 

korzystania z każdej dodatkowej powierzchni.

Z protokołami z Posiedzenia Rady Nadzorczej, 

które odbyły się w miesiącach październik i listo-

pad 2021 r. członkowie Spółdzielni mogą zapo-

znać się na stronie www.smjasmos.pl w serwisie 

członkowskim.  

Dziękuję za uwagę 

Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Spółdzielni Mieszkaniowej

 „JAS-MOS”. 

Krótkie sprawozdanie 
z pracy Rady Nadzorczej
Rada Nadzorcza pracuje w cyklu miesięcznym. Staram się, aby w każdym kolejnym biuletynie „Nasze Mieszkanie” przedstawić Państwu krótkie 

sprawozdanie z posiedzeń naszej Rady Nadzorczej. W tym biuletynie w imieniu Rady przedstawię Państwu informacje jakimi najważniejszymi 

sprawami zajmowała się Rada Nadzorcza w miesiącach październiku i listopadzie 2021 r.
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Racjonalne zasady korzystania z ciepła
Ponawiamy temat praktycznych porad 

w zakresie racjonalnego gospodarowania 

energią cieplną w Państwa mieszkaniach.

Zawory termostatyczne zamontowane na 

grzejnikach w Państwa mieszkaniach  po-

zwalają na zróżnicowanie temperatury pa-

nującej w tych pomieszczeniach, w zależno-

ści od indywidualnych potrzeb i upodobań 

mieszkańców. 

Utrzymujmy optymalną temperaturę 

w mieszkaniach. Wychodząc z domu do pra-

cy przykręcajmy głowicę zaworu termosta-

tycznego o kilka stopni. Temperatura spad-

nie tylko nieznacznie, ale zużycie energii bę-

dzie przez te kilka godzin mniejsze. Z tego 

samego powodu termostat można również 

przykręcić  także na noc. Jednak  nie należy 

nadmiernie wychładzać pomieszczeń. Jeśli 

temperatura w mieszkaniu spadnie znacz-

nie to wówczas powrót do temperatury po-

kojowej będzie wymagał długiego i kosz-

townego nagrzewania. 

W wypadku mieszkań niezamieszkałych nie 

należy zakręcać zaworów termostatycz-

nych tylko ustawić je na temperaturę mini-

malną, tak aby nie wychłodzić nadmiernie 

mieszkania, ponieważ ma to wpływ na zuży-

cie ciepła w sąsiednich mieszkaniach (ciepło 

przenika przez ściany). Dodatkowo, nad-

mierne wychłodzenie mieszkania może 

spowodować automatyczne otwarcie się 

zaworów termostatycznych (każdy z nich 

wyposażony jest w czujnik zapobiegający 

ewentualnemu zamarznięciu instalacji cen-

tralnego ogrzewania).

Ciepło emitowane przez grzejnik powinno 

równomiernie, bez przeszkód rozchodzić 

się po pomieszczeniu. Dlatego nie powinno 

się kaloryferów zabudowywać ani zasłaniać 

zasłonami, meblami i innymi przedmiotami.  

Z tego samego powodu nie powinno się też 

wieszać na nich prania. Warto również zain-

stalować za grzejnikiem ekran z folii alumi-

niowej odbijającej ciepło. Należy unikać 

takich błędów jak używanie do ogrzania 

mieszkania np. "grzejników tylko przez parę 

godzin na dobę" ponieważ powoduje to, że 

mieszkanie nie nagrzewa się, ma wychło-

dzone ściany i meble, a ponowne urucho-

mienie działania grzejników powoduje nad-

mierne zużycie ciepła do uzyskania nasta-

wionej temperatury na zaworze termosta-

tycznym.

Należy również odpowiednio wietrzyć miesz-

kania. Przed wietrzeniem należy zamknąć 

zawór termostatyczny ponieważ poprzez 

uchylone okno, powoduje to, że chłodne po-

wietrze opływając zawór może powodować 

całkowite jego otwarcie i tym samym ma-

ksymalne rozgrzanie grzejnika. Tak marnuje 

się najwięcej ciepła!

Aby uzyskać maksymalny efekt wietrzenia 

danego pomieszczenia należy: 

ź 5-10 minut przed wietrzeniem zamknąć 

zawory termostatyczne w wietrzonym 

pomieszczeniu, 

ź po zakończeniu wietrzenia należy od-

czekać ok. 10 min. a następnie przywrócić 

poprzednie ustawienie zaworu termo-

statycznego. 

ź zamknąć drzwi do wietrzonego pomiesz-

czenia, 

Przypominamy również, że koszty ogrzewa-

nia danej nieruchomości dotyczą nie tylko 

własnego mieszkania, ale całego budynku, 

w tym części wspólnych (m.in. klatek scho-

dowych, suszarni).

 Istotnym jest zatem racjonalne korzystanie 

z ciepła przez wszystkich mieszkańców bu-

ź otworzyć szeroko okno lub drzwi balko-

nowe usytuowane najdalej od termo-

statu, 

ź odsunąć firany i zasłony, 

ź opuść pomieszczenie na czas wietrzenia 

(ok. 3-5 min.), w czasie wietrzenia zamknij 

drzwi do wietrzonego pokoju (w przy-

padku potrzeby dłuższego wietrzenia 

pomieszczenia należy dodatkowo osło-

nić termostat przed długotrwałym na-

pływem zimnego powietrza), 

Wyżej wskazany sposób wietrzenia zapew-

ni pełną wymianę powietrza i jednocześnie 

zapobiegnie utracie ciepła „zmagazynowa-

nego” w ścianach pokoju i w meblach (zatem 

do ponownego ogrzania mieszkania po-

trzebne będzie mniej energii).

dynku, albowiem powyższe spowoduje 

nadmierne zużycie ciepła w budynku, za 

które zapłacą wszyscy użytkownicy lokali. 

Należy pamiętać, że całkowity koszt dosta-

wy ciepła do budynku w tzw. systemie ry-

czałtowym, jest dzielony wg m² powierzchni 

wszystkich lokali. Tym samym nadmierne 

zużycie ciepła (powyżej zadeklarowanej 

kwoty ryczałtu) spowoduje po zakończeniu 

sezonu grzewczego tzw. "dopłatę", nato-

miast racjonalne (efektywne) gospodaro-

wanie energią cieplną przez mieszkańców 

wygeneruje oszczędności i „zwrot” niewy-

korzystanej zaliczki c.o.

CIEPŁO UCIEKA

Apelujemy do lokatorów o nie pozostawia-

nie otwartych drzwi wejściowych do budyn-

ków i okien na klatkach schodowych w okre-

sie sezonu grzewczego. Niestety zdarza się, 

że niektórzy użytkownicy mieszkań wycho-

dząc z klatki blokują drzwi wejściowe, po-

nieważ wracając z „krótkich” zakupów bądź 

spaceru nie chcą tracić czasu na szukanie 

kluczy lub chcą po prostu przewietrzyć klat-

kę i  „zapominają” o otwartym oknie na dłu-

gie godziny. Zwracamy uwagę, że powyższe 

czynności powodują znaczne wychłodzenie 

klatek schodowych w okresie zimowym, co 

z kolei przyczynia się do zwiększenia zuży-

cia energii cieplnej potrzebnej na ich 

ogrzanie, a przez to do zwiększenia kosz-

tów c.o. pokrywanych przez wszystkich 

mieszkańców budynku.
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PRACE 
REMONTOWE 
NA ROK 2022
W grudniu 2021 r. na posiedzeniu Rady Nadzorczej został 
zatwierdzony plan remontów na 2022 r. Niestety, w tym roku 

podobnie jak i w poprzednim, ze względu na panującą w na-
szym kraju sytuację epidemiologiczną, nie można było zorga-
nizować tradycyjnych spotkań remontowych z mieszkańcami 

w tym zakresie. W związku z tym w planie umieszczono naj-
bardziej pilne potrzeby do realizacji na poszczególnych nie-

ruchomościach wg oceny służb technicznych oraz w miarę 
możliwości finansowych uwzględniono wnioski zgłaszane 

przez mieszkańców na tak zwanych „spotkaniach przy piasko-

wnicy” lub wpływające do Spółdzielni pisemnie, mailowo lub 
telefonicznie. 
Na całych zasobach mieszkaniowych Spółdzielni zaplanowa-
no wykonanie robót o wartości ponad 6,7 mln zł. W tabeli obok 

przedstawiamy zbiorowe zestawienie planowanych prac.

Roboty remontowe są finansowane ze zgromadzonych na po-

szczególnych nieruchomościach opłat na funduszu remonto-
wym, tzn. że każda nieruchomości sama finansuje prace, które 

są na niej przeprowadzane. Szczegółowy zakres prac remon-
towych przewidzianych do realizacji na poszczególnych 

nieruchomościach zgodnie z planem remontów na 2022 r., zo-
stanie umieszczony w gablotach ogłoszeniowych na klatkach 
schodowych.

   R E K L A M A      R E K L A M A   

Symbol 
robót

Roboty remontowe Ilość Plan 2022 (zł)

1. Roboty dekarskie i remonty kominów 10 bud. 1 036 500,00 zł

3. Remont i malowanie klatek schodowych 1 kl. 30 000,00 zł

5. Remont instalacji gazowej 2 bud. 555 000,00 zł

7. Remont i naprawa dźwigów osobowych 5 szt. 766 000,00 zł

8.
Roboty brukarskie, asfaltowe i schody terenowe

430 m²
703 000,00 zł

1 szt.

10. Izolacja ścian piwnicznych i drenaż 1 bud. 45 000,00 zł

11. Remont sieci i przykanalików sanitarnych i deszczowych 2 bud. 25 600,00 zł

13. Remont i wymiana drzwi wewnętrznych 3 szt. 5 500,00 zł

14. Dostosowanie budynków do wymagań ochrony przeciwpożarowej 1 bud. 250 000,00 zł

16. Remont daszków nad wejściami do budynków 26 szt. 128 000,00 zł

18. Remont podestów i schodów wejściowych do budynków 19 szt. 253 000,00 zł

19. Remont balkonów i balustrad balkonowych 4 szt. 12 000,00 zł

22. Remont i naprawa  instalacji elektrycznej 2 bud. 68 000,00 zł

23. Remont i naprawa  instalacji odgromowej 1 bud. 15 000,00 zł

28. Naprawy i  remonty elewacji 3 bud. 351 500,00 zł

31. Prace projektowe, audyty, przygotowanie wniosków 1 szt. 9 000,00 zł

32. Roboty termomodernizacyjne finansowane z fund. remontowego 1 bud.
120 000,00 zł

40. Roboty nieplanowane i awaryjne wg potrzeb 378 870,50 zł

50. Docieplenie ścian frontowych (spłata pożyczki i odsetek) 6 bud. 339 000,00 zł

51
Wykonanie projektu, konstrukcji wsporczej (wieszaków) oraz zadaszeń 
nowych balkonów wraz z pomalowaniem elewacji balkonowej

2 bud. 1 620 000,00 zł

53 Rozbudowa balkonów francuskich 165 szt. 
indywidualnie
finansowane 

Razem 
Spółdzielnia:

6 710 970,50 zł ...



W ostatnich kilku miesiącach uderzyła w nas 
„epidemia inflacji”. Bardzo znacząco wzrosły 
koszty ogrzewania, energii, wody, wywozu 
odpadów komunalnych, materiały budowla-
ne, wzrosły koszty pracy (minimalne wyna-
grodzenie, które najbardziej dotknęło sferę 
budownictwa i spółdzielczości), koszty usług 
utrzymania terenów zewnętrznych, usług 
awaryjnych itd. - mówi w naszym wywiadzie 
Piotr Szereda prezes Zarządu SM „JAS-MOS” 
- Nasze regulacje opłat funduszu eksploata-
cyjnego i remontowego  wejdą można by po-
wiedzieć  ze sporym opóźnieniem, bo dopiero 
od 1 kwietnia 2022 roku.

Faktycznie, opłaty spółdzielcze można podzie-
lić na dwie grupy: opłaty niezależne od Spół-
dzielni i opłaty zależne od Spółdzielni. Do opłat 
niezależnych należą: opłaty wpłacane w formie 
zaliczki rozliczane w okresie rocznym, jest to 
centralne ogrzewanie, woda oraz prąd i gaz 
w częściach wspólnych oraz opłaty stałe po-
datki, wywóz i zagospodarowanie odpadów ko-
munalnych, energia elektryczna w częściach 

Korzystanie z mieszkania bez względu na sto-
sunek do jego własności zawsze wiąże się 
z obowiązkiem pokrywania opłat związanych 
z jego eksploatacją, używaniem, remontowa-
niem, modernizowaniem całej nieruchomości. 
Wielkość opłat za poszczególne mieszkania 
w zasadniczej części uzależniona jest od ponie-
sionych kosztów związanych z daną nierucho-
mością oraz od samych mieszkańców. Jak duża 
jest nieruchomość, jakiej wielkości są części 
wspólne, ile budynków znajduje się na danej 
nieruchomości oraz co ważne, ile jest lokali 
mieszkaniowych. 

Wyjaśnijmy naszym czytelnikom, co wpływa 
na wysokość opłat za nasze mieszkania? 

Wiemy, że nie wszystkie opłaty zależą od de-
cyzji Spółdzielni? 

wspólnych (tj. klatkach schodowych, piwni-
cach), podatek od nieruchomości i opłata za  
wieczyste użytkowanie gruntów.

Oczywiście jest to szereg zobowiązań wynika-
jących zarówno bezpośrednio z obsługi na-
szych nieruchomości oraz z potrzeb mieszkań-
ców jak i realizacji wniosków lokatorów. Mó-
wimy tu o opłacie eksploatacyjnej i opłacie na 
fundusz remontowy. 

Faktycznie w ostatnich kilku miesiącach ude-
rzyła w nas „epidemia inflacji”. Bardzo znacząco 
wzrosły koszty ogrzewania, energii, wody, wy-
wozu odpadów komunalnych, materiały budo-
wlane, wzrosły koszty pracy (minimalne wyna-
grodzenie, które najbardziej dotknęło sferę bu-
downictwa i spółdzielczości), koszty usług 
utrzymania terenów zewnętrznych, usług 
awaryjnych itd. Nasze regulacje opłat funduszu 
eksploatacyjnego i remontowego wejdą można 
by powiedzieć ze sporym opóźnieniem, bo do-
piero od 1 kwietnia 2022 roku. 
Może po raz kolejny wyjaśnimy, co wchodzi 
w koszty eksploatacji. 
Od 01 kwietnia 2022 roku wchodzi nowa 
stawka eksploatacyjna jest ona przedstawiona 
w naszym biuletynie. W zależności od nieru-
chomości wzrasta ona maksymalnie do 40 gro-
szy za metr kwadratowy. Choć są nierucho-
mości, na których nie zostanie podwyższona 
opłata funduszu eksploatacyjnego. Podstawą 
ustalania stawki opłat za eksploatację i utrzy-
manie nieruchomości jest plan gospodarczo 
– finansowy Spółdzielni przygotowany przez 
Zarząd SM i uchwalany na każdy rok przez 
Radę Nadzorczą. Sporządzany jest w oparciu 

A co z opłatami zależnymi od nas spółdziel-
ców? 

W ostatnim okresie rosną bardzo poważnie 
wszelkie koszty w tym opłaty eksploatacyjne
i to budzi spore zainteresowanie naszych lo-
katorów. 

o koszty poniesione i przewidywane w danym 
roku obrachunkowym. Poszczególne pozycje 
kosztów eksploatacji i utrzymania nierucho-
mości to: koszty utrzymania czystości i porząd-
ku nieruchomości wspólnej, koszty zimowego 
utrzymania terenu, koszty utrzymania zieleni, 
budowa, modernizacja, konserwacja placów 
zabaw, placów rekreacyjnych, placów i wiat go-
spodarczych, miejsc postojowych, parkingów, 
koszty odprowadzania wód opadowych i roz-
topowych, koszty ubezpieczenia zasobów 
mieszkaniowych, konserwacje elektryczne 
i ogólnobudowlane części wspólnych oraz cią-
gów pieszo – jezdnych, (robocizna + materiały), 
okresowe przeglądy techniczne budynków, 
przeglądy kominiarskie, elektryczne, wind 
wraz z obowiązkiem resursów przewidziane 
w prawie budowlanym, koszty deratyzacji i de-
zynfekcji oraz koszty pracy pracowników tech-
nicznych, sprzątających i pracowników admini-
stracji i zarządzania ( w sumie 128 etatów).
A jaka będzie sytuacja od 1 kwietnia 2022 ro-
ku z funduszem remontowym?         
Odpis na fundusz remontowy –powstaje z od-
pisów naliczonych z m2 powierzchni użytkowej 
lokali, w wysokości ustalonej przez Radę Nad-
zorczą ale wcześniej jest on w miarę możliwo-
ści uzgadniany z lokatorami oraz potrzebami 
technicznymi danych nieruchomości. Wyso-
kość odpisu podstawowego jest na takim po-
ziomie, by pokryć najistotniejsze potrzeby re-
montowe, móc dokonać też poważnych moder-
nizacji i remontów np. instalacji gazowych, ka-
nalizacyjnych, elektrycznych, elewacji w tym 
balkonów (zaliczane są do części wspólnych), 
budowa i modernizacja miejsc postojowych 
oraz parkingów. W przypadku termomoder-
nizacji Spółdzielnia posiłkowała się źródłami 
obcymi w postaci kredytów dofinansowanych 
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowi-
ska. Nasz fundusz remontowy jest kształtowa-
ny według najpilniejszych potrzeb technicz-
nych i w zależności od nieruchomości kształ-
tuje się w skali od 1,20 do 3,50  złotych/ m². 
Panie Prezesie mówi Pan, że czynsz rośnie 
w naszej Spółdzielni raz w roku ale mieszkań-
cy w ostatnim okresie mówią o co miesięcz-

Oczywiście, że opłaty które wynikają z naszych 
potrzeb regulowane są raz w roku (fundusz 
eksploatacyjny i remontowy oraz sprzątanie, 
monitoring, domofony). Niestety pozostała 
grupa opłat i ich wysokość nie jest zależna od 
Spółdzielni. W tym przypadku pełnimy tylko 
rolę pośrednika między dostawcą, a odbiorca-
mi mediów. Wpływ na wielkość tych opłat mają 
po części mieszkańcy, bo są one pochodną wiel-
kości zużycia mediów. Natomiast na wysokość 
cen nie mają wpływu, ani mieszkańcy, ani Spół-
dzielnia, gdyż ceny są ustalane przez dostaw-
ców mediów na podstawie odrębnych przepis-
ów. Podstawowe opłaty za media to: centralne 
ogrzewanie, woda i odprowadzanie ścieków, 
wywóz i gospodarka odpadami komunalnymi, 
energia elektryczna, gaz oraz podatek od nie-
ruchomości i opłata za wieczyste użytkowanie 
gruntów. 
Ten rok i przyszły jeśli chodzi o koszty utrzy-
mania i życia są bardzo dotkliwe dla nas 
wszystkich.

nych podwyżkach. Bardzo często pojawiają 
się głosy, że Spółdzielnia co miesiąc podnosi 
czynsz.

Tak zgadza się, dlatego bardzo długo i bardzo 
wnikliwie ocenialiśmy potrzeby każdej nieru-
chomości indywidulanie. Potem razem z Radą 
Nadzorczą przyglądaliśmy się każdej pozycji 
kosztów. To jest trudne zadanie, aby wybrać 
pomiędzy zgłaszanymi przez lokatorów wielo-
ma potrzebami, a z drugiej strony utrzymać dy-
scyplinę finansową i w dobrym stanie technicz-
nym bloki. Lokatorzy i my chcemy aby nasze 
budynki były sprawne technicznie, zadbane, 
ładne. Aby wokół budynków powstawały pięk-
ne ogródki, nowe chodniki, parkingi, balkony. 
Chcemy by było czysto w klatkach schodowych 
i na zewnątrz. Co roku staramy się poprawić nie 
tylko stan techniczny naszych bloków, ale także 
ich estetykę. Oby w przyszłym roku udało się 
nam zrealizować te wszystkie zadania. 

Rozmowę przeprowadzano 
z Prezesem Zarządu SM „JAS-MOS” 

Piotrem Szeredą. 

Tego życzymy naszym lokatorom. 

„Epidemia inflacji”?

W czym terapia może pomóc?

Terapia hiperbaryczna to metoda leczenia urazów i  cho-
rób w  komorze hiperbarycznej, w której pacjentowi po-
dawany jest czysty tlen w warunkach podwyższonego 

ciśnienia - 1,5 atmosfery. Dzięki temu do krwi dostaje się 

go kilkakrotnie więcej, niż z normalnie wdychanego po-
wietrza. Ma to ogromne znaczenie dla kondycji naszego 
ciała, gdyż tlen w podwyższonym stężeniu pobudza ko-

mórki do wzrostu i odnowy. 

Dlaczego warto spróbować tej metody? 

Stosowanie i skuteczność jej jest bardzo szeroka. 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 
depresji, anemii, migreny i stresu Pomaga w chorobach 

Terapia hiperbaryczna, to jedna ze skuteczniejszych 
terapii wspomagających w przypadku wielu schorzeń 
(nawet COVID–19!). W Polsce nie jest jednak tak roz-

powszechniona jak za granicą. To jeden z najpotęż-

niejszych i w 100% naturalnych sposobów zmniejsza-
nia stanu zapalnego, przyspieszania gojenia się ran 
i wzmocnienia zarówno sprawności fizycznej, jak 
i psychicznej.

Tlenoterapia hiperbaryczna a COVID-19
Osoby zarażone COVID-19 zmagają się z potężnym nie-

dotlenieniem z powodu dysfunkcji płuc. Badania nauko-

we udowadniają, że sesje w komorach hiperbarycznych 
są skutecznym sposobem w dostarczaniu odpowiedniej 
ilości tlenu do organizmu chorego. Co ważne, poprawa 
jest nie tylko szybka, ale także trwała.

Gdzie można z tlenoterapii skorzystać?

Alzheimer i Parkinsona, przy porażeniu mózgowym, 
a także przy zakrzepicy, nadciśnieniu, zaburzeniach ukła-
du pokarmowego (w tym nadwaga!) oraz zaburzeniach 

neurologicznych. To dobra regeneracja dla sportowców

i wiele innych zastosowań.

W Jastrzębiu powstał jedyny w mieście i okolicy gabinet 
wyposażony w tzw. twardą komorę hiperbaryczną. Za-

biegi w tej komorze przeprowadzane są pod ciśnieniem 

1,5 ATA. To ważne, gdyż stosowanie ciśnień niższych niż 

1,4 ATA nie stanowi terapii hiperbarycznej. Używane 
powszechnie komory miękkie w postaci pompowanego 
worka są najczęściej zdolne wytworzyć max. ciśnienie 

tylko 1.3 ATA, dlatego wykazują niską skuteczność te-

rapeutyczną. Wytrzymała tytanowo-aluminiowa kon-

strukcja twardej komory zapewnia większe bezpieczeń-
stwo pacjenta podczas pracy przy wyższych ciśnieniach 
w porównaniu do komory miękkiej. 

Jastrzębie-Zdrój, ul. 1 Maja 8 

Na czym polega zabieg w takiej komorze?

Zapraszamy wszystkich do jedynego 
gabinetu tlenoterapii hiperbarycznej 
wyposażonego w twardą komorę 
hiperbaryczną w Jastrzębiu i okolicy! 

tel. 737  989  535

Zadzwoń i przekonaj się jak może Ci pomóc!

Zabieg w komorze trwa 60 minut, podczas których pa-

cjent oddycha blisko 100-procentowym, czystym tlenem 

podawanym przez maseczkę tlenową założoną na twarz.  
Leżąc wygodnie w komorze można poczytać książkę, 
zdrzemnąć się bądź pooglądać filmy na ekranie umiesz-
czonym na zewnętrznej stronie komory. Spokojnie i bez 

stresu.

www.tlenowakomora.pl. 

Lecznicza moc tlenu



Fotowoltaika w naszej 
Spółdzielni!
Korzystając z funduszy europejskich Spół-

dzielnia wykonała w 2021 roku dwie komplet-
ne instalacje fotowoltaiczne. Na dachach bu-

dynków znajdujących się przy ulicach Górni-
czej 38 oraz Ofiar Faszyzmu 7-15 powstały 

„małe elektrownie”, o mocach odpowiednio 

5,28 oraz 2,25 kWp. Systemy zostały skon-
figurowane tak, aby zabezpieczyć większość 

potrzeb energii elektrycznej obwodów admi-
nistracyjnych wskazanych budynków, a ewen-

tualną nadwyżkę produkcji oddać za opłatą do 
sieci energetycznej (przy uwzględnieniu opła-
calności zwrotów kosztów inwestycji). Z inst-

alacji zasilane są pośrednio: wentylacja me-
chaniczna (budynek Górnicza 38), oświetlenie 

części wspólnych budynków (klatki schodowe, 
piwnice, wejścia) oraz obwody elektryczne dla 

potrzeb technicznych i pomieszczeń admini-

stracyjnych.

Inwestycje zostały zakończone we wrześniu 

oraz listopadzie bieżącego roku.

Prognozując roczne zmiany nasłonecznienia 
dla naszego regionu przewiduje się, że zainsta-

lowane instalacje fotowoltaiczne wygenerują 
około 80% oszczędności na kosztach energii 

elektrycznej dla potrzeb administracyjnych 

budynków.

Produkcja zależna jest bezpośrednio od nasło-

necznienia obszaru i rejonu jej instalacji. Tą za-
leżność pokazuje przykładowy wykres pro-

dukcji systemy zainstalowanego na budynku 
Górnicza 38 z miesiąca października 2021 r.

ź Instalacja Ofiar Faszyzmu 7-15 – 76.09 kWh

Na dzień 29 listopada 2021 r. instalacje od mo-

mentu uruchomienia wyprodukowały:
ź Instalacja Górnicza 38 – 1 076.22 kWh

Czy Spółdzielnia planuję kolejne inwestycje?

Dla Spółdzielni Mieszkaniowej rosnące ceny 

prądu dostarczanego z konwencjonalnych 

elektrowni przekładają się na radykalne wzro-
sty kosztów. Redukcja kosztów, wynikająca 

z zakupu i montażu paneli fotowoltaicznych, 
to długofalowa inwestycja, dzięki której Spół-

dzielnia nie tylko poprawi swą płynność finan-
sową, ale również stanie się bardziej ekolo-
giczna i zwiększy wartość budynków. Co jed-

nak ważne, energia elektryczna produkowana 
w ten sposób może być wykorzystana do za-

spokajania zapotrzebowania energetycznego 

części wspólnych, jak np. zasilania wind czy 
oświetlania klatek schodowych lub terenu 

wokół budynków. Ponieważ prywatne ra-

chunki za prąd każdy mieszkaniec reguluje 
sam, jest to realna i znacząca oszczędność dla 

budżetu danej nieruchomości w Spółdzielni 
szczególnie w budynkach starszych, które nie 

są tak efektywne energetycznie jak te sta-
wiane współcześnie. Dlatego sukcesywnie 
w ramach możliwości finansowych będziemy 

realizować program ekologicznego pozyski-
wania energii. 

   R E K L A M A   

Instalacja fotowoltaiczna na dachu budynku Górnicza 38

Wykres produkcji energii elektrycznej w skali miesiąca.
Instalacja fotowoltaiczna Górnicza 38

Przykładowy wykres produkcji energii elektrycznej w skali dnia
Instalacja fotowoltaiczna Górnicza 38




