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dokoñczenie na str.2

RELACJA Z ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZ£ONKÓW.
30 10         W dniu 17.06.2005r., w godz. 15 -22  w sali Hotelu Diament w Jastrzêbiu Zdroju odby³o siê 

VIII Zwyczajne Zebranie Przedstawicieli Cz³onków Spó³dzielni.
W Zebraniu udzia³ wziê³o 60 Przedstawicieli spoœród 64 wybranych na tegorocznych 

Grupach Cz³onkowskich.  Zebranie Przedstawicieli obradowa³o w oparciu o Regulamin obrad 
Zebrania Przedstawicieli. 

W trakcie ZPCz podjêtych zosta³o 13 uchwa³. Czêœæ uchwa³, podjêtych w pierwszej czêœci 
Zebrania dotyczy³a sprawozdawczoœci za 2004 rok, a mianowicie: 

-przyjêcie sprawozdania Rady Nadzorczej, 
-zatwierdzenie sprawozdania Zarz¹du i sprawozdania finansowego,
-udzielenia absolutorium cz³onkom Zarz¹du. 

Zosta³o równie¿ rozpatrzone, z wynikiem pozytywnym, odwo³anie cz³onka od uchwa³y Rady 
Nadzorczej wykluczaj¹cej go ze Spó³dzielni. Zebrani rozpatrzyli tak¿e wniosek ZGCz Wodzis³aw 
dotycz¹cy zmiany systemu rozliczeñ wody, który zosta³ odrzucony przez Delegatów stosunkiem 
g³osów przeciw  35, za  1. Ponadto ZPCz wypowiedzia³o siê negatywnie w sprawie wniosku najemcy 
dotycz¹cego zbycia prawa wieczystego u¿ytkowania najmowanej dzia³ki. 
Zebranie, dzia³aj¹c w oparciu o Prawo Spó³dzielcze i Statut uchwali³o nastêpuj¹ce kierunki rozwoju 
dzia³alnoœci Spó³dzielni:

1.Kontynuacja polityki remontowej z priorytetowym traktowaniem wymiany stolarki okiennej,
2.Kontynuacja dzia³añ zwi¹zanych z termomodernizacj¹ zasobów. 

Najwiêksze emocje Delegatów wywo³a³y wybory cz³onków Rady Nadzorczej nowej 
kadencji. Po uchwaleniu treœci Regulaminu Rady Nadzorczej przyst¹piono do wyborów 9 cz³onków 
Rady. Kandydowa³o 27 osób.
Do Rady Nadzorczej, wed³ug kolejnoœci g³osów, zostali wybrani: 

-D¹bkiewicz Gra¿yna
-Kmita Józef
-Sobczyñski Leopold
-Pluta Stefan
-Jedynak Beata
-Morawiec Janina
-Biernacki Ryszard
-Latoch Wies³aw
-Budziszewski Zbigniew 
 

Jak co roku, Przedstawiciele, w trakcie obrad, kierowali pisemne wnioski do Komisji wniosków
i uchwa³ oraz Komisji statutowej. Przyjête przez ZPCz wnioski dotyczy³y:

1.Poprawy procedury przep³ywu informacji dotycz¹cej zg³oszeñ usterek do momentu naprawy.
2.Kontynuacji wywieszania list d³u¿ników na klatkach schodowych w formie jak w poprzednim
okresie.
3.Zmiany sposobu wyboru cz³onków do Rady Nadzorczej.

Pomimo, ¿e spoœród 64 Przedstawicieli, 27 osób uczestniczy³o w Zebraniu po raz pierwszy, 
obrady przebiega³y sprawnie, acz nie unikniêto momentów burzliwych, lecz merytorycznych 
dyskusji.
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dokoñczenie ze str.1____________________________________________

Ukonstytuowa³a siê Rada Nadzorcza IV kadencji.
Na swoim pierwszym posiedzeniu w dniu 20.06.2005 r. 

wybrani przez Zebranie Przedstawicieli cz³onkowie Rady 
Nadzorczej ukonstytuowali siê w nastêpuj¹cy sposób:

Prezydium Rady:
Przewodnicz¹cy  mgr Stefan Pluta
Zastêpca Przewodnicz¹cego  in¿. Zbigniew Budziszewski
Sekretarz  Janina Morawiec 
Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej  Ryszard Biernacki
Komisja Rewizyjna: 
Zastêpca Przewodnicz¹cego Komisji  Leopold Sobczyñski
Sekretarz Komisji  mgr Józef Kmita
Cz³onkowie Rady:
D¹bkiewicz Gra¿yna
Jedynak Beata
Latoch Wies³aw

Zarz¹d ¿yczy nowym cz³onkom Rady Nadzorczej wielu sukcesów 
w pracy na rzecz mieszkañców naszej Spó³dzielni. 

W tym miejscu, Zarz¹d pragnie równie¿ podziêkowaæ 
ustêpuj¹cym cz³onkom Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji:
p. Andrzejowi Szczerek, p. Franciszkowi Kupczak, p. Jerzemu 
Tylkowskiemu, p. Piotrowi Sobierañskiemu i p. Paw³owi Capek za 
ich zaanga¿owanie oraz sumienne i rzetelne reprezentowanie praw 
cz³onków Spó³dzielni.

Jacek Musialik

Termomodernizacja - kontynuacja
Jak zapowiadaliœmy, w lutowym numerze biuletynu „Nasze 
Mieszkanie", przedstawiamy Pañstwu informacjê o postêpach 
w pracach termomodernizacyjnych na naszych zasobach.
W planie termomodernizacji na bie¿¹cy rok przeznaczone do 
ocieplenia s¹ budynki:

-w Wodzis³awiu Œl¹skim po³o¿one przy ul.: 
26 Marca 140-152, 26 Marca 11, 26 Marca 15, 
Wyszyñskiego 55-57, Wyszyñskiego 59-61;
-na Osiedlu Zdrój po³o¿one przy ul.:
Ofiar Faszyzmu 1-5, Karola Miarki 5,
Karola Miarki 6-7, K. Miarki 8-9, 11 Listopada 11b;
-na Osiedlu Z³ote £any po³o¿one przy: ul. Wiejskiej 9b, 
17c, 23c, 17d, 19d, 23b;
-na Osiedlu PrzyjaŸñ budynki po³o¿one przy ul.: 
Krasickiego 3 i 15;
-na Osiedlu Pionierów budynki po³o¿one przy ul.:
Œl¹skiej 17, Kaszubskiej 3, 5, 7. 

Do dnia zlecenia do druku niniejszego numeru ocieplone 
zosta³y budynki przy ul. Wiejskiej 9 b, 17 c, Ofiar Faszyzmu
1-5, K. Miarki 6-7, 26 Marca 11 i 15. Aktualnie rozpoczête s¹ 
prace na Osiedlu Pionierów.
Obok przedstawiamy zdjêcia budynków wykoñczonych.
Z uwagi na brak koloru, nie mo¿na w pe³ni oceniæ wygl¹du 
budynków, dlatego odsy³amy Pañstwa na nasz¹ stronê 
internetow¹ www.smjasmos.cirow.pl, gdzie zamieszczamy 
reporta¿ zdjêciowy z wykonywanych prac.

Wac³aw Grygierek
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Niepubliczna Policealna Szko³a dla Doros³ych Ochrony Osób i Mienia
Jastrzêbie Zdrój, ul.Zielona 2a
Og³asza nabór na rok szkolny 2005/2006

Nauka w systemie zaocznym 2 lata  4 semestry

Doœwiadczona kadra pedagogiczna

Absolwenci otrzymuj¹ tytu³ Technika Ochrony Fizycznej Osób i Mienia 

oraz bez egzaminów w KWP, licencjê Pracownika Ochrony Fizycznej II stopnia

Zwolnienie z odbycia zasadniczej s³u¿by wojskowej na czas nauki

Mo¿liwoœæ podjêcia pracy ju¿ w trakcie nauki

 tel. 47-11-874, 605 337-546
sekretariat czynny:  pn., œr., pt., 8.00-15.00

PRYWATNY GABINET ORTOPEDYCZNY
Jastrzêbie Zdrój, ul. Warszawska 1
     lek. med. LEJMAN JAN
     specjalista chirurg traumatolog, ortopeda
   

przyjmuje wtorki 17.00-18.00

tel. kontaktowy 604 993 364, 47 10 872

Porady z zakresu :

   1) schorzeñ narz¹du ruchu

   2) wad postawy

   3) schorzeñ krêgos³upa

ul. 26 Marca 15 ul. 26 Marca 11

ul. Wiejska 17c

ul. Ofiar Faszyzmu 1-5
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Podstawy prawne powy¿szych procedur:
1.Ustawa o zaopatrzeniu w wodê i odprowadzeniu œcieków z 07.06.2001 r. (Dz.U. Nr 72 poz. 747 z póŸniejszymi zmianami), nowelizacja ustawy

 z 22.04.2005 r.(Dz.U. Nr 85 poz.729 ). 
2.Umowy Spó³dzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS" z przedsiêbiorstwami wodoci¹gowymi w Jastrzêbiu Zdroju i w Wodzis³awiu Œl¹skim
3.Statut SM „JAS-MOS" i Regulamin rozliczenia kosztów wody i odprowadzenia œcieków zatwierdzony przez Radê Nadzorcz¹ SM „JAS-MOS" 

Uchwa³¹ Nr 517/III/2003 obowi¹zuj¹cy od 01.10.2003r.
4.Uchwa³a Opiniodawcza Zebrania Przedstawicieli Cz³onków Nr 19/2003 z dnia 27.06.2003r.
Powy¿szy schemat pokazuje dwa tematy nie do koñca zrozumia³e przez pytaj¹cych lokatorów:

1.Dlaczego jako cz³onek-lokator musi siê rozliczaæ z wodoci¹gami z wodomierza budynkowego a nie bezpoœrednio z wodomierza 
mieszkaniowego?

2.Dlaczego wskazania wodomierza g³ównego (budynkowego) s¹ wy¿sze od sumy wszystkich wskazañ z lokali?
OdpowiedŸ na pierwsze pytanie:
Podwójne rozliczenie za pobór wody, osobne z dostawc¹ i osobne z lokatorami wynika z dotychczasowych zapisów wspomnianej ustawy
o zaopatrzeniu w wodê i odprowadzeniu œcieków. Dotychczasowa regulacja nie jest wygodna dla spó³dzielni, bo staje siê ona poœrednikiem
w zakupie wody. To generuje dodatkowe koszty m.in. odczytów, rozliczeñ (dokumentacji i oprogramowania) i zad³u¿enia lokatorów w op³atach za 

dokoñczenie na str. 4

Rozliczenia kosztów wody i œcieków
Na proœbê czêœci cz³onków i na wniosek ujêty na zebraniach grup cz³onkowskich, wracamy do tematu rozliczeñ wody

 w Spó³dzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS". Zarz¹d chcia³by przybli¿yæ po raz kolejny tê tematykê, poniewa¿ w roku ubieg³ym i na pocz¹tku tego 
roku by³ to najczêstszy temat poniedzia³kowych interwencji u cz³onków Zarz¹du.

Temat rozliczeñ wody jest czêœciowo uregulowany w polskim prawodawstwie. Czêœciowo dlatego, ¿e w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê 
z 7 czerwca 2001 roku jest zapisane kto, z kim, wg jakiego sposobu i z pomoc¹ jakich urz¹dzeñ ma siê rozliczyæ za wodê wg wodomierzy g³ównych 
(budynkowych), ale nie ma w ustawie szczegó³owo uregulowanych zasad rozliczeñ wody pomiêdzy zarz¹dc¹ a u¿ytkownikami poszczególnych 
lokali w budynku wielolokalowym, w których zamontowano wodomierze mieszkaniowe. Zgodnie z t¹ ustaw¹ rozliczeñ tych dokonuje zarz¹dca 
budynku wg jego wewnêtrznych uregulowañ np. wed³ug regulaminów rozliczeñ wody.

Obok przedstawiono procedury zwi¹zane z rozliczeniem wody dla przyk³adowego budynku, w którym jest 9 lokali, w tym w oœmiu 
3zamontowano wodomierze mieszkaniowe, a jeden rozliczany jest na podstawie tzw. rycza³tu (tj. 7 m /osobê/ miesi¹c).

W lokalu nr 1-7 i 9 odczytano stany wodomierzy mieszkaniowych za 3 miesi¹ce, w lokalu nr 8 obliczono rycza³t dla 1 osoby (1 os x
3 33 miesi¹ce x 7 m /osobê/ miesi¹c = 21 m ).
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wodê, które przenoszone s¹ w op³atach eksploatacyjnych na cz³onków i pozosta³ych lokatorów, którzy tworz¹ tê spó³dzielniê i regularnie op³acaj¹ 
czynsz. Jednoczeœnie mieszkañcy spó³dzielni jako „du¿y" kontrahent i dobry p³atnik w zakupach wody, nie maj¹ ¿adnych dodatkowych 
przywilejów, choæby specjalnej taryfy cen wody, rabatu czy upustu cenowego. Ale to sprawa przede wszystkim zmian w ustawie, której nie potrafi¹ 
prze³amaæ nie tylko naczelne organy spó³dzielcze ale i œrodowiska wspólnot mieszkaniowych i zarz¹dcy lokali komunalnych. Nowelizacja ustawy
o zaopatrzeniu w wodê i odprowadzeniu œcieków, która bêdzie obowi¹zywaæ ju¿ od 15 sierpnia 2005 roku wprowadza mo¿liwoœæ podpisania umowy 
przez przedsiêbiorstwo wodoci¹gowe bezpoœrednio z lokatorem w budynku, po spe³nieniu okreœlonych w art.6 ust. 6 ustawy warunków 
technicznych. Nie rozwi¹zuje to jednak problemu rozliczeñ wody w spó³dzielni, bo w dalszym ci¹gu zarz¹dca (spó³dzielnia) ma rozliczaæ siê
z przedsiêbiorstwem wodoci¹gowym z ró¿nicy wskazañ pomiêdzy wodomierzem budynkowym a sum¹ wskazañ wodomierzy mieszkaniowych. 
Koszty te pozostaj¹ wiêc ca³y czas na barkach lokatorów spó³dzielni.

OdpowiedŸ na drugie pytanie:
Jest wiele powodów powstawania ró¿nicy wskazañ, najczêœciej na niekorzyœæ w³aœcicieli wodomierzy mieszkaniowych. Poni¿ej postaramy siê 
przytoczyæ te najwa¿niejsze:

2.1. Fabryczna dok³adnoœæ wskazañ wodomierzy.
Wodomierze jak ka¿de urz¹dzenie pomiarowe maj¹ dopuszczalne b³êdy graniczne, których nie powinny przekraczaæ. Zgodnie z za³¹cznikiem do 
Zarz¹dzenia nr 102 Prezesa G³ównego Urzêdu Miar z 28.08.1995r. dopuszczalne b³êdy graniczne wodomierza wody zimnej w okresie u¿ytkowania 
nie powinny przekraczaæ :

Odpowiednikiem dok³adnoœci wodomierza jest jego klasa A, B lub C. Najdok³adniejsza spoœród nich jest klasa C. Klasa wodomierza zale¿y miêdzy 
innymi od sposobu jego monta¿u: po³o¿enia poziomego  klasa najczêœciej B lub pionowego  klasa najczêœciej A (najmniej dok³adna). Oznaczenia 
klasy wodomierzy znajduj¹ siê na czêœci licznikowej urz¹dzenia. 
W Polsce nie produkuje siê w du¿ej iloœci wodomierzy mieszkaniowych klasy C. Cena takich urz¹dzeñ jest bardzo wysoka w porównaniu do 
powszechnie stosowanych wodomierzy. Ze wzglêdów technicznych, a czêsto i estetycznych, w lokalach mieszkalnych wodomierze montowane s¹ 
przez lokatorów pionowo, czyli pracuj¹ w klasie najmniej dok³adnej. Natomiast wodomierze budynkowe (bêd¹ce w³asnoœci¹ wodoci¹gów) 
montowane s¹ poziomo a dostawca wody dba o jak najwy¿sz¹ klasê tych urz¹dzeñ.

2.2. Nieszczelnoœci i przecieki instalacji i armatury.

Nieszczelnoœci instalacji wodnych mog¹ w znacznym stopniu wp³yn¹æ na poziom ró¿nicy wskazañ wodomierzy. Dlatego te¿ przed wprowadzeniem 
w 2003 roku nowych zasad rozliczeñ wody, s³u¿by administracyjne zlikwidowa³y wszystkie piwniczne i ogrodowe punkty poboru wody. Na bie¿¹co 
remontuje siê i wymienia piwniczne instalacje wodne. W chwili obecnej zabezpieczono przed przeciekami instalacjê wodn¹ w wiêkszoœci 
pomieszczeñ ogólnodostêpnych i w piwnicach. O ile instalacja wodna bêdzie szczelna istotna jest bie¿¹ca kontrola szczelnoœci armatury czerpanej
 i sp³uczek. Wydaje siê byæ to b³ah¹ spraw¹, jednak nieszczelnoœæ sp³uczki ustêpowej - stru¿ka o szerokoœci 5mm to straty w ci¹gu dnia nawet do 400 
litrów (wg obliczeñ instytucji zajmuj¹cych siê analiz¹ zu¿ycia wody), a w ci¹gu roku to ponad 130 000 litrów (130 m3). Kapanie z baterii 
umywalkowej z czêstotliwoœci¹ 12 kropel na 10 sekund to kolejne 21 litrów w ci¹gu dnia a ponad 7500 litrów (7,5 m3) wody rocznie. Tych wskazañ 
mo¿e nie policzyæ wodomierz mieszkaniowy, ale wodomierz budynkowy, który pracuje nieprzerwanie, zliczy wodê z kilku takich lokali. 
Poni¿ej przedstawiono dla porównania œrednie dzienne zu¿ycie wody na 1 doros³¹ osobê wg statystyk opublikowanych w literaturze bran¿owej
w 2002 roku:

dokoñczenie na str. 5

dokoñczenie ze str. 3

Wiêkszoœæ wodomierzy w mieszkaniach w ci¹gu dnia pracuje w zakresie ma³ych poborów wody, czyli przy dopuszczalnym wiêkszym b³êdzie 
pomiarowym, natomiast wodomierz budynkowy ze wzglêdu na to, ¿e przekazuje wodê do wielu mieszkañ pracuje przede wszystkim w drugim 
zakresie poborów wody. Ten fakt dotyczy nie tylko urz¹dzeñ pomiarowych wody, ale tak¿e energii elektrycznej i gazu.
Jednoczeœnie Urz¹d Miar nie okreœli³ poziomu b³êdu pracy wodomierza przy przep³ywie od zera do przep³ywu minimalnego, czyli przy 
wspomnianym wodomierzu do 40 l/godz. B³¹d w tym zakresie (0-40 l/godz.) mo¿e byæ bardzo du¿y- wodomierz mo¿e siê zatrzymaæ.
Tak wysokie poziomy b³êdów wodomierzy wynikaj¹ przede wszystkim z konstrukcji-budowy tych urz¹dzeñ, które posiadaj¹ prze³o¿enie obrotów 
wirnika (popychanego przez wodê) na liczyd³o poprzez pole magnetyczne (sprzêg³o magnetyczne - rysunek). Przy ma³ym poborze wody a tym 
samym ma³ych obrotach wirnika, w wodomierzu wytwarza siê s³abe pole magnetyczne, nie odczytywane przez liczyd³o, które powoduje du¿e b³êdy 
pomiaru.
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2.3. Œwiadome b¹dŸ mniej œwiadome ingerencje w instalacjê wodn¹ i w pracê wodomierza

Najbardziej bulwersuj¹ce s¹ informacje o kradzie¿y wody. W trakcie gruntownych kontroli lokali stwierdzono takie przypadki. W ka¿dym 
przypadku naliczono karne obci¹¿enie zgodne z regulaminem, a w stosunku do jednego z lokatorów przygotowywany jest pozew do s¹du o kradzie¿. 
Nie jest to miejsce, aby wskazywaæ jak niektórzy lokatorzy oszukuj¹ innych. Stwierdzonych metod ingerencji w pracê instalacji lub w pracê 
wodomierza mamy kilka, a jeszcze nie stwierdzonych, ale znanych du¿o wiêcej. Temat zna i potwierdzi³o na zebraniach ten fakt wielu lokatorów. 
Ka¿da ingerencja, nie zatwierdzone, nie opomiarowane wpiêcie w instalacjê wodn¹ a tak¿e naruszenie plomb wodomierza, dzia³anie zewnêtrznym 
polem magnetycznym, wiercenie, rozkrêcanie, ma znamiona œwiadomego wp³ywu na obni¿anie wskazañ zu¿ycia wody w lokalu i jest te¿ 
œwiadomym oszukiwaniem s¹siadów. Wiele metod jest trudnych do uchwycenia w trakcie tylko okresowych kontroli. Po wyjœciu kontrolera ktoœ 
ponownie mo¿e œwiadomie wp³ywaæ na pracê urz¹dzenia, a trzeba przypomnieæ, ¿e wed³ug wodomierzy rozlicza siê ponad 5,5 tysi¹ca lokali. 

2.4. Parametry wody z sieci (zanieczyszczenie, ciœnienie)

Jakoœæ wody wp³ywa na zanieczyszczenie wodomierzy, osadzenie siê warstw na ³opatkach wirnika i obudowie. Powoduje to zahamowania pracy 
urz¹dzenia oraz zu¿ycie ruchomych elementów wodomierza. St¹d koniecznoœæ poddawania wodomierzy procesowi legalizacji, czyli sprawdzenia 
czy po okreœlonym okresie pracy (po 5 latach) parametry pomiarowe mieszcz¹ siê w granicach dopuszczalnych b³êdów granicznych.

O du¿ym wp³ywie ciœnienia wody w sieci i w instalacji na pracê wodomierzy s³u¿by administracyjne przekona³y siê w trakcie kontroli 
prowadzonych przez ca³y rok. Problem dotyczy lokali, w których zamiast dolnop³uku w dalszym ci¹gu zamontowane s¹ automaty sp³ukuj¹ce lub 
zawory kulowe. W trakcie ich pracy przep³yw wody przez wodomierz jest tak du¿y, ¿e magnetyczny element liczyd³a nie odczytuje pola 
magnetycznego (nastêpuje zatrzymanie elementu magnetycznego liczyd³a). Efekt: woda p³ynie a wodomierz (licznik) stoi. W ci¹gu roku 
stwierdzono ponad 400 takich przypadków. Rozwi¹zaniem jest miêdzy innymi wymiana automatów i zaworów na dolnop³uki, co uczyni³o 
kilkunastu lokatorów, u których taki efekt stwierdzono.

2.5. Kompleksowoœæ odczytów wodomierzy lokalowych

Rozliczenie zawsze jest najbardziej dok³adne, je¿eli dokonywane jest na faktycznych parametrach. Podczas kwartalnych odczytów ponad 10 % 
lokatorów z ró¿nych powodów (m.in. nieobecnoœci) nie udostêpnia wodomierza do odczytu. Czêœæ z tych osób przyzwyczai³a siê do przekazywania 
stanów wodomierzy telefonicznie. Rozliczenie co kwarta³ musi byæ wykonane. W lokalach „nieodczytanych" nalicza siê wtedy œrednie zu¿ycie
z poprzednich miesiêcy, ale nie zawsze odpowiada to faktycznemu zu¿yciu. Jak jest naliczone ma³o to zazwyczaj lokator czeka do nastêpnego 
odczytu, jak naliczono du¿o, to czêsto natychmiast interweniuje udostêpniaj¹c lokal do odczytu. Skorygowanie rozliczenie dotyczy wtedy 
wszystkich lokatorów danego wêz³a. PóŸniej te sytuacje zamazuj¹ przejrzystoœæ rozliczenia i zwiêkszaj¹ wskaŸniki rozliczeñ.

2.6. Iloœæ osób rozliczanych rycza³tem a faktycznie zamieszkuj¹ca w lokalach

Ten temat by³ g³oœno dyskutowany na zebraniach. Je¿eli w lokalu bez wodomierza faktycznie zamieszkuje przez d³u¿szy czas wiêcej osób ni¿ jest to 
zg³oszone w administracji, to normalne jest, ¿e zu¿yte zostanie wiêcej wody na mycie, k¹panie, pranie czy spo¿ycie. Je¿eli wiêksza iloœæ osób nie jest 
zg³oszona przez lokatora, rycza³towe rozliczenie lokalu nie odpowiada stanowi faktycznemu i zniekszta³ca wynik rozliczeñ innych lokali. 
Obowi¹zek zg³aszania zarz¹dcy budynków iloœci osób przebywaj¹cych w lokalu, je¿eli ma to wp³yw na koszty rozliczeñ z lokatorem, jest ujêty  
ustawie o spó³dzielniach mieszkaniowych. W przypadku lokali bez wodomierzy zwi¹zek rozliczeñ zachodzi, bo woda jest rozliczana rycza³tem wg 
iloœci osób zamieszka³ych w lokalu. Nale¿y tu podkreœliæ, ¿e chodzi o osoby zamieszkuj¹ce niekoniecznie zameldowane. Dla zarz¹dcy jest to du¿y 
problem, bo zgodnie z prawem obowi¹zek meldunkowy regulowany jest miêdzy lokatorem a wydzia³em meldunkowym urzêdu miasta, bez udzia³u 
spó³dzielni. Czêsto polegamy tylko na oœwiadczeniu danego lokatora o iloœci przebywaj¹cych osób, ka¿da inna osoba wskazywana jest jako 
chwilowy goœæ. W lokalach spó³dzielni zamieszkuje wiele osób zachowuj¹c poprzedni adres meldunkowy.

Szanowni Lokatorzy.  Temat rozliczeñ wody jest tematem szerokim. Powy¿szy opis nie jest odpowiedzi¹ na wszystkie zadawane pytania.
W kolejnym biuletynie bêdziemy starali siê odpowiedzieæ na inne pytania, miêdzy innymi:

1.Czy nie ma innego sposobu rozliczenia ró¿nic w odczytach wodomierzy? Jak to robi¹ inni?
2.Czy spó³dzielnia kontroluje mieszkania?
3.Kto kontroluje wodomierze budynkowe?
4.Po co na klatkach tabele z iloœci¹ wody na osobê?
5.Co zrobiæ aby nie mieæ niedop³at za wodê?
6.Na co lokator powinien zwróciæ uwagê?
7.Co powinna zrobiæ osoba odczytuj¹ca stan wodomierza?
8.Sk¹d bior¹ wodê sprz¹taczki i firmy budowlane i kto za to p³aci?
Na tegorocznych zebraniach cz³onkowskich grup osiedlowych mimo, ¿e temat rozliczeñ wody by³ poruszany, nie podjêto wi¹¿¹cych decyzji, 

które zmieni³yby obecne zasady rozliczeñ. Problem wysokich niedoborów nadal jednak istnieje.
Zarz¹d co kwarta³ analizuje wyniki rozliczeñ wskazuj¹c kolejne lokale, czy ca³e budynki do kontroli. Do koñca czerwca skontrolowano ponad 
3,5 tysi¹ca lokali, g³ównie tam, gdzie wskaŸniki niedoborów by³y najwy¿sze, przekracza³y wartoœæ 1,2.
Badany jest tak¿e rynek producentów wodomierzy, aby w rozliczeniach korzystaæ z urz¹dzeñ o dobrych, trwa³ych parametrach, zabezpieczonych 
przed œwiadomymi ingerencjami osób chc¹cych obni¿yæ koszty utrzymania swojego lokalu kosztem swoich s¹siadów.

Z dotychczasowych obserwacji nale¿y uznaæ, ¿e bardzo pozytywne efekty przynosi spo³eczne zaanga¿owanie lokatorów w wyjaœnienie 
nieprawid³owoœci zaistnia³ych w mieszkaniach. W kilku budynkach spo³eczne komitety kontroluj¹c stany wodomierzy wyeliminowa³y przypadki 
nadu¿yæ. Efektem by³ znaczny spadek wskaŸników niedoborów i spokój lokatorów, ¿e p³ac¹ za to co zu¿ywaj¹. 

dokoñczenie ze str. 4

Zbigniew Matyjas
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Spó³dzielnia Mieszkaniowa „JAS - MOS" z siedzib¹
w Jastrzêbiu Zdroju przy ul. S³onecznej 18 A  - nr. tel. 47 626 36 - 38

og³asza ustny przetarg nieograniczony  na ustanowienie 
spó³dzielczego w³asnoœciowego prawa  do lokali mieszkalnych 

po³o¿onych przy:
  

Wystawione do przetargu mieszkania mo¿na ogl¹daæ w dniach 
21.07.i 22.07.2005 r., po wczeœniejszym zg³oszeniu siê

w Administracji Osiedla przy:
- ul. Plac Zwyciêstwa 12 w Wodzis³awiu Œl.  nr tel. 455-15-90,

- ul. Zielonej 5 w Jastrzêbie Zdrój  nr tel. 4718-170.
Wymagane wadium nale¿y wnieœæ najpóŸniej w dniu przetargu do 
godz. 12.00. Wadium osoby wygrywaj¹cej zostanie zaliczone na 

poczet ceny mieszkania, a pozosta³ym osobom zwrócone.
Przetarg odbêdzie siê w siedzibie SM „JAS-MOS" sala nr 4

w dniu 25.07.2005 r. o godz. 13.00.
Post¹pienie w trakcie licytacji bêdzie wzrasta³o o 500,00 z³.
Do przetargu zostan¹ dopuszczeni oferenci, którzy wp³ac¹ 

wymagane wadium oraz z³o¿¹ pisemne oœwiadczenie
o zaznajomieniu siê z „Regulaminem przetargu ...".

Og³aszaj¹cy przetarg zastrzega sobie prawo uniewa¿nienia 
przetargu bez podania przyczyny.

Dodatkowych informacji udziela Dzia³ Cz³onkowsko-Mieszkaniowy 
pok. nr 2, SM „JAS-MOS" lub telefonicznie

pod numerem 47 626 36 wew. 37.
_______________________________________________________

Og³oszenie
Sprzedam M-2, spó³dzielcze w³asnoœciowe, II piêtro,

ul. Staszica, Osiedle Zdrój.
tel. kontaktowy  kier. (41) 377 61 86 

- ul. Zielona 32/10,  Jastrzêbie Zdrój, kat. M-3,
o pow. u¿ytk. 47,05 m2,  cena wywo³awcza - 33 600,00 z³,

wysokoœæ wadium - 3 360,00z³,

- ul. PCK 14/1,  Wodzis³aw Œl., kat. M-3,
o pow. u¿ytk. 46,77 m2, cena wywo³awcza - 29 000,00 z³,

wysokoœæ wadium - 2 900,00z³.

INFORMACJA - UPC Polska otwiera nowe, spe³niaj¹ce najwy¿sze standardy Biuro Obs³ugi Klienta w Jastrzêbiu Zdroju.

Od 1-go lipca abonenci oraz pozostali mieszkañcy Jastrzêbia Zdroju mog¹ korzystaæ z nowego Biura Obs³ugi Klienta UPC Polska
przy ulicy Podhalañskiej 25, czynnego od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach: 9.00 -16.00, a w œrodê w godzinach: 11.00 - 18.00.
Lokal umiejscowiony na parterze nowoczesnego biurowca spe³nia najwy¿sze standardy. W nowym i jasnym wnêtrzu  obecni i przyszli abonenci 
mog¹ w spokoju wype³niæ dokumenty, przejrzeæ ulotki, porozmawiaæ z konsultantem, jak równie¿ w komfortowych warunkach poczekaæ na wolnego 
pracownika. Firma decyduj¹c siê na wybór nowej lokalizacji nie zapomnia³a równie¿ o osobach niepe³nosprawnych i rodzicach z ma³ymi dzieæmi, 
którym wejœcie do lokalu nie powinno w ¿aden sposób sprawiæ k³opotu. Dziêki du¿emu parkingowi, który znajduje siê przed biurowcem zadowoleni 
bêd¹ równie¿ zmotoryzowani mieszkañcy Jastrzêbia.
Dziêki wspó³pracy z Bankiem Spó³dzielczym w Jastrzêbiu Zdroju istnieje mo¿liwoœæ op³acania rachunków za telewizjê kablow¹
UPC Polska w kasach tego banku, przy ulicy  1-go maja 10, od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach: 8:00 - 17:00 a w œrodê w godzinach:
8.00 - 12.00. Wp³aty mo¿na równie¿ dokonywaæ w punktach kasowych banku, które znajduj¹ siê przy ul. Warszawskiej 1, ul. Arki Bo¿ka 8,
ul. Marusarzówny paw. 21 oraz ul. Granicznej 1.

Jednoczeœnie informujemy, ¿e Biuro Og³oszeñ UPC Polska, pozostaje w dawnej siedzibie, tj. przy ul. Katowickiej 24 (pawilon 623), tel. 473 88 98.
Do nadawania og³oszeñ zapraszamy w godzinach 8.30-17.00

POLICEALNE SZKO£Y ZAWODOWE I TECHNIKUM DLA DOROS£YCH “EDUKATOR”

TECHNIK INFORMATYK (w 6-ciu modu³ach), TECHNIK TELEINFORMATYK,
TECHNIK ORGANIZACJI REKLAM, TECHNIK US£UG POCZTOWO TELEKOMUNIKACYJNYCH

TECHNIK BEZPIECZEÑSTWA I HIGIENY PRACY, TECHNIK ORGANIZACJI US£UG 
GASTRONOMICZNYCH, TECHNIK ¯YWIENIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO, KELNER

KURSY PRZYGOTOWUJ¥CE DO EGZAMINÓW EKSTERNISTYCZNYCH, TECHNIKUM GÓRNICZE
- TECHNIK GÓRNICTWA PODZIEMNEGO, LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¥CE

Og³asza zapisy na rok szkolny 2005/2006 w Policealnych Szko³ach dla Doros³ych

Zespó³ Szkó³ nr 2, im.W.Korfantego, Jastrzêbie Zdrój ul.Poznañska 1a, pok. nr 8

tel./fax 47-10-650, 0602 226 175

Og³asza zapisy na rok szkolny 2005/2006 w Policealnych Szko³ach dla Doros³ych

Zespó³ Szkó³ nr 2, im.W.Korfantego, Jastrzêbie Zdrój ul.Poznañska 1a, pok. nr 8

tel./fax 47-10-650, 0602 226 175

Poziomo: 3) kamizelka ratunkowa, 6) miejscowoœæ w woj. s³upskim,
7) rezolutnoœæ, pewnoœæ siebie, 8) przestarzale s³owo honoru, 10) autor, który 
zatai³ swoje nazwisko, 12) pomocna przy wchodzeniu po schodach, 
13) alifatyczny keton, 15) rycerz Orlando, 18) p³aszcz, jesionka, 19) moll,
20) kobieta monarchini, 21) nazwa Malawi od 1963 r.
Pionowo: 1) Mediolan dla W³ochów, 2) sposób postêpowania, ubierania siê, 
3) ksiêga uznana przez muzu³manów za œwiêt¹, 4) pies Jerzego Waldorffa,
5) ka¿dy mi³oœnik sztuki filmowej, 9) o¿óg, pogrzebacz, 10) Abul Kalaman, 
polityk indyjski, wspó³pr. Gandhiego, 11) oszacowanie, otaksowanie, 
12) podpalacz-psychopata, 14) okres oœmiu dni, 16) lina u¿ywana przy 
trenowaniu koni, 17) narz¹d z miedniczkami, 18) poprzeczna, dolna czêœæ 
futryny drzwiowej. 

(jz)  “Noc" nr 2/92

Ka¿dy odgadywany wyraz zaczyna
siê tak¹ sam¹ liter¹ jak jego okreœlenie.
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