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Informacja o Zebraniach Grup Cz³onkowskich
Szanowni cz³onkowie!
Jak co roku, Zarz¹d zaprasza wszystkich cz³onków na Zebrania Grup Cz³onkowskich,
które odbêd¹ siê wed³ug poni¿szego harmonogramu:

OG£OSZENIE
Zgodnie z Uchwa³¹ Rady Miasta
Jastrzêbie Zdrój Nr XXXVIII/810/2005
z dnia 24.11.2005r. w³aœciciele psów
s¹ zobowi¹zani do op³aty podatku od
posiadania psów. Inkasowanie
podatku Urz¹d Miasta zleci³
Spó³dzielni.
W zwi¹zku z tym informujemy, ¿e:
1. Roczna stawka podatku w 2007
roku od jednego psa wynosi 53,00 z³.
2. Podatek nale¿y p³aciæ w terminie
do 31.03.2007 r.
3.Dla osób, które wejd¹ w posiadanie
psa w ci¹gu roku, podatek ustala siê
proporcjonalnie wed³ug iloœci
miesiêcy - od daty nabycia psa do
koñca roku.
4. Op³aty bêd¹ pobierane przez:
a. p. Alicjê Samsel Administracja
A. Bo¿ka, ul. Zielona 5,
b. p. Alicjê Gocman Administracja
Zdrój, ul. Staszica 8.

W bie¿¹cym roku, oprócz tematów sta³ych, takich jak: sprawozdanie z dzia³alnoœci Zarz¹du Spó³dzielni

NOWOŒÆ OC NA 12 RAT i sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2006 r., omówienia tematyki obrad Zebrania Przedstawicieli, na
ka¿dej z Grup Cz³onkowskich bêd¹ dokonywane wybory uzupe³niaj¹ce jednego Przedstawiciela na
ZPCz do koñca bie¿¹cej kadencji, tj. do roku 2009.
Przypominamy!
W Zebraniu Grupy Cz³onkowskiej maj¹ prawo uczestniczyæ tylko cz³onkowie Spó³dzielni lub osoby,
które wylegitymuj¹ siê pe³nomocnictwem cz³onka do reprezentacji jego interesów.
“GWARANT”
W celu usprawnienia obrad w niniejszym biuletynie na str. 2-3 drukujemy tekst Regulaminu obrad
Opolska 1 - 032 47 63 480 ZGCz zatwierdzony Uchwa³¹ Rady Nadzorczej Nr 205/IV/2007 w dniu 26.02.2007 r.
Najtañsze ubezpieczenia
samochodowe

Urz¹d Miasta - Sala Obs³ugi (parter)

ul. Wielkopolska 33, tel. 032 471-33-72
Targowisko A.Bo¿ka, tel. 0604 897 015
ul. £owicka 1, tel. 032 471-69-92
ul. Kusociñskiego 22, tel. 600 284-558
Sklep patronacki, ul. Jasna 1a, tel. 470-56-92
Sklep patronacki
ul. Ruchu Oporu 2, tel. 032 471-79-17

§2
Do uprawnieñ Grupy Cz³onkowskiej nale¿y:
1. Wybór i odwo³ywanie przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli spoœród
cz³onków grupy cz³onkowskiej.
2. Rozpatrywanie spraw, które maj¹ byæ przedmiotem obrad najbli¿szego
Zebrania Przedstawicieli i zg³aszanie swoich wniosków w tych sprawach.
3. Rozpatrywanie okresowych sprawozdañ Rady Nadzorczej i Zarz¹du.
4.Wyra¿anie swojej opinii i zg³aszanie do w³aœciwych organów Spó³dzielni
wniosków w sprawach Spó³dzielni, a zw³aszcza we wspólnych sprawach
cz³onków wchodz¹cych w sk³ad Zebrania Grupy Cz³onkowskiej.
5.Organizowanie i prowadzenie dzia³alnoœci spo³ecznej i oœwiatowej na rzecz
zaspokajania wspólnych potrzeb mieszkañców.
§3
1.Grupê Cz³onkowsk¹ tworz¹ cz³onkowie Spó³dzielni zamieszkali lub posiadaj¹cy
prawo do lokalu na terenie objêtym dzia³aniem danej grupy.
2. W Zebraniu Grupy Cz³onkowskiej, zwanym dalej tak¿e „Zebraniem”, mog¹
uczestniczyæ tylko cz³onkowie tworz¹cy tê grupê zgodnie z podzia³em cz³onków
na Grupy Cz³onkowskie dokonanym Uchwa³¹ Rady Nadzorczej stosownie do
§ 4 ust. 3 niniejszego regulaminu. Niezale¿nie od powy¿szego cz³onkowie, którym
nie przys³uguje prawo do lokalu w budynkach stanowi¹cych w³asnoœæ lub
wspó³w³asnoœæ Spó³dzielni mog¹ wzi¹æ udzia³ w jednym ustalonym przez Radê
Nadzorcz¹ Zebraniu.
3.Cz³onkowie-osoby fizyczne mog¹ braæ udzia³ w Zebraniu z prawem g³osu tylko
osobiœcie. Osoby o ograniczonej zdolnoœci do czynnoœci prawnych lub nie
posiadaj¹ce zdolnoœci do czynnoœci prawnych bior¹ udzia³ w Zebraniu przez
swoich przedstawicieli ustawowych.
4.Cz³onkowie-osoby prawne uczestnicz¹ w Zebraniu przez ustanowionych w tym
celu pe³nomocników. Pe³nomocnik nie mo¿e zastêpowaæ wiêcej ni¿ jednego
cz³onka.
5.Ka¿dy cz³onek Spó³dzielni mo¿e uczestniczyæ z prawem g³osu w wyborach tylko
w jednym Zebraniu Grupy Cz³onkowskiej i przys³uguje mu jeden g³os bez
wzglêdu na iloœæ posiadanych udzia³ów i praw do lokali.
6.Zebranie Grupy Cz³onkowskiej jest zdolne do podejmowania uchwa³
i dokonywania wa¿nych wyborów bez wzglêdu na liczbê obecnych cz³onków.
7.W Zebraniu maj¹ obowi¹zek uczestniczyæ oddelegowani cz³onkowie Zarz¹du
i Rady Nadzorczej.
8.W Zebraniu maj¹ prawo uczestniczenia z g³osem doradczym przedstawiciele
Krajowej Rady Spó³dzielczej i Zwi¹zków Rewizyjnych oraz inni goœcie
zaproszeni przez Zarz¹d w porozumieniu z Rad¹ Nadzorcz¹.

§5
1. Obrady Zebrania Grupy Cz³onkowskiej otwiera cz³onek Zarz¹du
Spó³dzielni.
2. Otwieraj¹cy obrady zarz¹dza wybór prezydium Zebrania Grupy
Cz³onkowskiej w sk³adzie: przewodnicz¹cy i sekretarz. W razie
potrzeby zebrani dokonuj¹ wyboru jednego lub dwóch asesorów.
§6
1. Zebranie Grupy Cz³onkowskiej powo³uje:
- komisjê skrutacyjn¹ - do wykonywania czynnoœci zwi¹zanych z
obs³ug¹ g³osowania,
- komisjê wniosków i uchwa³, której zadaniem jest rozpatrzenie
i zaopiniowanie wniosków zg³oszonych przez cz³onków.
2. Osoba maj¹ca zamiar kandydowaæ w wyborach nie mo¿e byæ
wybrana do Komisji skrutacyjnej.
3. Bezzw³ocznie po wybraniu, komisje konstytuuj¹ siê, wybieraj¹c
ze swego grona Przewodnicz¹cego i Sekretarza.
4. W przypadku, gdy w Zebraniu Grupy uczestniczy mniej ni¿ 20
osób obecni na Zebraniu cz³onkowie Grupy mog¹ w drodze
g³osowania podj¹æ decyzjê o wyborze tylko jednego sk³adu
osobowego do pe³nienia obowi¹zków komisji skrutacyjnej i komisji
wniosków i uchwa³.
5. Ka¿dy z wniosków cz³onków rozpatrzony i zaopiniowany przez
Komisjê wniosków i uchwa³ poddawany jest oddzielnie pod
g³osowanie
§7
1. Po przedstawieniu sprawy zamieszczonej w porz¹dku obrad,
przewodnicz¹cy otwiera dyskusjê udzielaj¹c g³osu w kolejnoœci
zg³aszania siê.
2. Przedstawicielom Rady Nadzorczej i Zarz¹du przys³uguje prawo
zabierania g³osu poza kolejnoœci¹.
3. W sprawach formalnych przewodnicz¹cy udziela g³osu poza
kolejnoœci¹. Za wnioski w sprawach formalnych uwa¿a siê wnioski
w przedmiocie obradowania i g³osowania. W dyskusji nad
wnioskami w sprawach formalnych mog¹ zabraæ g³os jedynie dwaj
mówcy jeden za i jeden przeciw wnioskowi.
4. Po zamkniêciu dyskusji przewodnicz¹cy poddaje wniosek
formalny pod g³osowanie.
§8
1. G³osowanie odbywa siê jawnie z wyj¹tkiem wyboru i odwo³ania
przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli.
2. Na ¿¹danie co najmniej 1/10 cz³onków obecnych na zebraniu

dokoñczenie na str.3
“

§1
Zebranie Grupy Cz³onkowskiej dzia³a na podstawie postanowieñ Statutu
Spó³dzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS” i niniejszego regulaminu.

§4
Zebrania Grup Cz³onkowskich zwo³uje Zarz¹d Spó³dzielni co
najmniej raz w roku przed ka¿dym Zwyczajnym Zebraniem
Przedstawicieli, zawiadamiaj¹c:
- cz³onków zamieszka³ych, lub którym przys³uguje prawo do lokalu
- co najmniej na 7 dni przed dat¹ zebrania poprzez wywieszenie
og³oszeñ w budynkach zlokalizowanych na terenie dzia³ania grupy
cz³onkowskiej oraz na stronie internetowej Spó³dzielni,
- cz³onków za³o¿ycieli za pomoc¹ listów poleconych lub poczt¹
kuriersk¹, za pisemnym potwierdzeniem odbioru, wys³anych co
najmniej na siedem dni przed dat¹ zebrania oraz na stronie
internetowej Spó³dzielni,
- cz³onków, którym nie przys³uguje prawo do lokalu w budynkach
stanowi¹cych w³asnoœæ lub wspó³w³asnoœæ Spó³dzielni poprzez
wywieszenie og³oszeñ w jej siedzibie i na tablicach og³oszeñ
w administracjach, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrañ oraz
na stronie internetowej Spó³dzielni z podaniem terminu, miejsca
i proponowanego porz¹dku obrad.
Zebranie Grupy Cz³onkowskiej mo¿e byæ ponadto zwo³ane na
¿¹danie Rady Nadzorczej lub na wniosek co najmniej 15% ogó³u
cz³onków tworz¹cych dan¹ grupê. Wniosek w tej sprawie powinien
byæ skierowany do Zarz¹du na piœmie z podaniem celu zebrania.
W takim przypadku Zebranie Grupy Cz³onkowskiej nale¿y zwo³aæ
w taki sposób, aby mog³o siê odbyæ najpóŸniej w ci¹gu 4 tygodni od
dnia otrzymania wniosku przez Zarz¹d. Je¿eli Zarz¹d nie zwo³a
w tym terminie zebrania, zwo³uje je Rada Nadzorcza.
Podzia³u cz³onków na okreœlone grupy cz³onkowskie dokonuje
Rada Nadzorcza przed ka¿dym zwyczajnym Zebraniem
Przedstawicieli, bior¹c za podstawê liczbê cz³onków Spó³dzielni wg
stanu na dzieñ 1 stycznia tego roku, w którym odbêd¹ siê Zebrania
Grup Cz³onkowskich.
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PRZYPOMNIENIE

przeprowadza siê g³osowanie tajne równie¿ w innych
sprawach.
3. Przy obliczaniu g³osów uwzglêdnia siê tylko g³osy W zwi¹zku z zapytaniami mieszkañców: „Gdzie mam siê udaæ, aby za³atwiæ sprawê…?”
przypominamy podstawowe informacje.
oddane „za” lub „przeciw”.
§9
1. Kandydatów na przedstawicieli na Zebranie
Przedstawicieli zg³aszaj¹ do prezydium Zebrania Grupy
Cz³onkowskiej cz³onkowie danej grupy obecni i uprawnieni
do udzia³u w jej obradach. Liczbê wybieranych
przedstawicieli okreœla Rada Nadzorcza na podstawie
postanowieñ statutu.
2. Spoœród zg³oszonych kandydatów mog¹ byæ brane pod
uwagê jedynie te osoby, które w sposób wyraŸny wyrazi³y
zgodê na kandydowanie.
3. Zg³oszeni kandydaci, wyra¿aj¹c zgodê na kandydowanie,
w sposób zwiêz³y przedstawiaj¹ w³asn¹ osobê i motywuj¹
sw¹ wolê bycia przedstawicielem. Ponadto sk³adaj¹ do
protoko³u oœwiadczenie, czy s¹ pracownikami Spó³dzielni,
czy maj¹ powi¹zania rodzinne z cz³onkami Zarz¹du
Spó³dzielni, czy zalegaj¹ z p³atnoœciami na rzecz
Spó³dzielni oraz czy s¹ w sporze s¹dowym za Spó³dzielni¹.
4. Przed przyst¹pieniem do wyborów przewodnicz¹cy
zebrania og³asza listê zg³oszonych kandydatów
w kolejnoœci alfabetycznej.
§ 10
1. Wybory przeprowadza siê przy pomocy kart do
g³osowania, na których cz³onkowie skreœlaj¹ imiona
i nazwiska kandydatów, na których nie g³osuj¹.
2. G³osowanie odbywa siê przez z³o¿enie kart do urny.
W przypadku, gdy iloœæ nie skreœlonych nazwisk na
z³o¿onej do urny karcie jest wiêksza od iloœci mandatów
przys³uguj¹cych grupie g³os jest niewa¿ny.
3. Iloœæ g³osów oddanych na poszczególnych kandydatów
oblicza komisja skrutacyjna. Przewodnicz¹cy komisji
og³asza wyniki g³osowania.
4. Za osoby wybrane uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
kolejno najwiêksz¹ liczbê g³osów, przy czym iloœæ
wybranych nie mo¿e przekroczyæ ustalonego limitu
mandatów. W przypadku, gdy co najmniej dwaj kandydaci
otrzymali kolejno najmniejsz¹ uprawniaj¹c¹ do otrzymania
mandatu i równoczeœnie równ¹ liczbê g³osów,
przeprowadza siê dodatkowe wybory uzupe³niaj¹ce,
ograniczone tylko do tych kandydatów. W razie, gdy
wybory uzupe³niaj¹ce nie przynios¹ rozstrzygniêcia, o tym,
który z uczestnicz¹cych w nich kandydatów otrzyma
mandat rozstrzyga losowanie.

Zarz¹d Spó³dzielni ma siedzibê w Jastrzêbiu Zdroju przy ul. S³onecznej 18 A.
Czas pracy: od wtorku do pi¹tku w godzinach od godz. 700 do 1500
(w poniedzia³ek od 800 do 1600).
Telefony 32 47 626 36, 32 47 626 37, 32 47 626 38, 32 47 610 74.
W siedzibie Spó³dzielni mo¿na:
- za³atwiæ sprawy cz³onkowskie, m.in. z³o¿yæ deklaracjê cz³onkowsk¹, zap³aciæ wpisowe
i udzia³, przekszta³ciæ dotychczasowy tytu³ prawny do lokalu, itp.,
- zleciæ wycenê mieszkania do przekszta³cenia,
- otrzymaæ zaœwiadczenie, m.in do notariusza lub do S¹du Wieczystoksiêgowego
o posiadanym w³asnoœciowym prawie do lokalu,
- z³o¿yæ osobiœcie pismo, czy wniosek do kancelarii Spó³dzielni,
- sprawdziæ wysokoœæ nale¿noœci czynszowych,
- uregulowaæ nale¿noœci w Agencji PKO - w godz. od 730 do 1430
(w poniedzia³ki od 830 do 1530),
- otrzymaæ fakturê i zap³aciæ nale¿noœæ za wymianê wodomierza,
- sprawdziæ rozliczenie za centralne ogrzewanie, itp.
Cz³onkowie Zarz¹du przyjmuj¹ lokatorów w ka¿dy poniedzia³ek
od godz. 1200 do 1600.
Rada Nadzorcza pe³ni dy¿ur w ka¿dy pierwszy poniedzia³ek miesi¹ca
od godz. 1500 do 1600.
W strukturze Spó³dzielni funkcjonuj¹ dwie Administracje osiedlowe wraz z filiami:
1. ADM Nr 1 w Jastrzêbiu Zdroju przy ul. Zielonej 5 tel. 32 47 181 70, 32 47 530 21
- filia Administracji Nr 1 w Jastrzêbiu Zdroju przy ul. Kaszubskiej 3 tel. 32 47 301 69,
2. ADM Nr 2 w Jastrzêbiu Zdroju przy ul. Staszica 8 tel. 32 47 612 55, 32 47 631 41,
- filia Administracji Nr 2 w Wodzis³awiu Œl. przy Pl. Zwyciêstwa 12 , tel. 32 45 515 90.
Czas pracy administracji: od wtorku do pi¹tku od godz. 700 do 1500
(w poniedzia³ek od 700 do 1600).
Na administracjach mo¿na za³atwiæ wszelkie sprawy zwi¹zane z eksploatacj¹
budynków i ich otoczeniem, a mianowicie:
- zg³osiæ wszelkiego typu usterki i awarie,
- podpisaæ wniosek o dodatek mieszkaniowy,
- zg³osiæ zmianê iloœci osób do naliczeñ czynszowych,
- za³atwiæ sprawy z zajmowaniem dodatkowych pomieszczeñ,
- spisaæ protokó³ na wymianê okien i posadzek,
- spisaæ protokó³ na okolicznoœæ pojawienia siê wilgoci,
- zg³osiæ interwencje w sprawie zak³ócania spokoju,
- zg³osiæ dewastacje,
- zap³aciæ podatek od posiadania psa,
- zg³osiæ przesypy kontenerów, itp.

§ 11
Sprawy dotycz¹ce sposobu obradowania nie objête
niniejszym regulaminem rozstrzyga prezydium zgodnie
z ogólnie przyjêtymi zasadami obradowania.
§ 12
1. Z Zebrania Grupy Cz³onkowskiej sporz¹dza siê protokó³,
który podpisuj¹ przewodnicz¹cy i sekretarz.
2. Protoko³y z Zebrañ Grup Cz³onkowskich przechowuje
Zarz¹d Spó³dzielni.
3. Ka¿dy cz³onek Spó³dzielni ma prawo przegl¹dania
protoko³u obrad z Zebrania Grupy Cz³onkowskiej, do której
nale¿y.
Niniejszy regulamin zosta³ uchwalony przez Radê
Nadzorcz¹ w dniu 26.02.2007r. Uchwa³¹ Nr 205/IV/2007.
Traci moc Regulamin obrad Zebrania Grupy Cz³onkowskiej
uchwalony Uchwa³¹ Rady Nadzorczej Nr 57/IV/2006
w dniu 27.02.2006 r.

1100 z³

- kursy podstawowe
- kursy rozszerzone
- kursy weekendowe
- materia³y do nauki gratis
- tañsze godziny dodatkowe dla kursantów
- egzamin wewnêtrzny komputerowy
na identycznym sprzêcie jak egzamin pañstwowy
- dodatkowa jedna godzina gratis przed egzaminem
JAZDY ROZPOCZYNAMY Z DOGODNEGO MIEJSCA DLA KURSANTÓW
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Rada redakcyjna : Prezes - Jacek Musialik, Z-cy Prezesa : Renata Biœta,
Zbigniew Matyjas oraz Barbara Olszok.
Adres Spó³dzielni Mieszkaniowej “JAS-MOS” ; 44-330 Jastrzêbie Zdrój, ul. S³oneczna 18a
tel/fax 032 47-626-36, 37, 38; 032 47-61-074; e-mail smjas-mos@cirow.pl; www.smjasmos.cirow.pl
Biuletyn jest redagowany przez pracowników i cz³onków SM “JAS-MOS”
Za treœæ pozycji reklamowych Spó³dzielnia nie ponosi odpowiedzialnoœci
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PLAN REMONTÓW NA 2007 ROK
ABC SEGREGACJI
ODPADÓW
Segregacja œmieci
zaczyna siê w mieszkaniu.
Œmieci niezale¿nie od
tego czy nadaj¹ siê do selekcji, czy
do ogólnej zbiórki trzeba zgniataæ,
jak np. plastikowe butelki czy
puszki po napojach, usuwaæ korki i
zakrêtki, wyprostowywaæ
kartonowe opakowania po mleku i
sokach, rozk³adaæ kartony itp.
Chodzi nie tylko o zmniejszenie
objêtoœci wyrzucanych odpadów,
ale równie¿ o czêstotliwoœæ ich
wywo¿enia. Tak przygotowane i
posegregowane odpady
wyrzucamy do poszczególnych
pojemników.

NIEBIESKI POJEMNIK
PAPIER
Wrzucaæ
- gazety, czasopisma,
- katalogi, prospekty,
- ksi¹¿ki w miêkkich oprawkach,
- tekturê, kartony,
- torby i worki papierowe
Nie wrzucaæ
- zabrudzonego,
zat³uszczonego papieru,
- kartonów po mleku i sokach,
- papieru z foli¹ (po czekoladzie),
- worków po cemencie i tapet,
- jednorazowych pieluch,
art. i papierów higienicznych,
- opakowañ po jajkach

ZIELONY POJEMNIK
SZK£O
Wrzucaæ
- zgniecione, puste butelki
i puszki po napojach,
- kapsle, zakrêtki, pokrywki ze s³oików,
- opakowania po szamponach itp.,
- p³yty CD, DVD,
- drobny z³om z metali kolorowych

Nie wrzucaæ
- opakowañ po aerozolach i lekach,
- puszek po farbach i lakierach,
- baterii, zabawek, sprzêtu AGD,
- opakowañ po olejach
spo¿ywczych i przemys³owych,
- styropianu,
- plastików po³¹czonych z metalem,

4
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Nie wrzucaæ
- zakrêtek metalowych i plastikowych,
- luster, szk³a zbrojonego,
- fajansu, porcelany, ceramiki,
- t³uczonego szk³a,
- ¿arówek, œwietlówek,
- szk³a ¿aroodpornego, okularów

¯Ó£TY POJEMNIK - PLASTIK i METAL

“

Wrzucaæ
- butelki i s³oiki po napojach i ¿ywnoœci,
- opakowania szklane po kosmetykach,
- butelki bezbarwne i kolorowe
po napojach alkoholowych

JAS-MOS
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ul.Wroc³awska 20
tel. 032 47-19-829

Zaleg³oœci
czynszowe
Zad³u¿enie mieszkañców
z tytu³u op³at za u¿ytkowanie
lokali na dzieñ 31.12.2006 r.
kszta³tuje siê na poziomie
2.410.290,38 z³. W wyniku
intensywnych dzia³añ
windykacyjnych, w porównaniu
do stanu zad³u¿enia mieszkañców
na dzieñ 31.12.2005 r., zaleg³oœci
obni¿y³y siê o kwotê 346.501,62z³.
W roku 2006 odnotowano zatem
bardzo istotny spadek ogólnego
zad³u¿enia mieszkañców. Bardzo
istotny jest wyraŸny spadek
zad³u¿enia w grupie d³u¿ników
zalegaj¹cych z op³atami za okres
powy¿ej 3 miesiêcy, czyli tych, do
których Spó³dzielnia kieruje
zdecydowan¹ wiêkszoœæ
prowadzonych dzia³añ
windykacyjnych. Ogó³em na
koniec 2005 roku zaleg³oœci
powy¿ej 3 miesiêcy wykazywa³o
680 lokali mieszkalnych na kwotê
2 361 991,82 z³, natomiast na
koniec ubieg³ego roku zaleg³oœci
te odnotowano na 503 lokalach na
kwotê 1 947 353,46 z³. Czyli
spadek zad³u¿enia u zalegaj¹cych
z op³atami powy¿ej 3 m-ce
wyniós³ 414 638,36 z³.
Strukturê zaleg³oœci wed³ug
wyodrêbnionych osiedli
przedstawia poni¿sza tabela:

US£UGI
REMONTOWE

Rok 2006

Osiedle

Zaleg³oœci
ZalegBo[ci
m
e
B
ogó³em ogÿó

Zaleg³oœci
ZalegBo[ci
m
e
B
ogó³em ogÿó

Pionierÿó
w
Pionierów

2 096

821 286

772 009

- 49 277

A.
Bo|ka
A.Bo¿ka

1 820

676 915

551 887

-125 028

Zdrÿó
j
Zdrój

1 250

527 290

491 137

- 36 153

PrzyjazD
PrzyjaŸñ

532

294 822

195 381

- 99 441

WodzisBa
w
Wodzis³aw

519

227 028

183 340

- 43 688

ZBote
Z³ote Aany
£any

322

209 451

216 536

7 085

ZalegBo[ci
Zaleg³oœci
ogÿó
m
e
B
ogó³em

6 539

2 756 792

2 410 290

- 346 502

Wzrost/spadek
2006/2005

S
5

“

- kafelkowanie
- instalacje wodne - miedŸ i PVC
- g³adzie gipsowe, malowanie, tapetowanie
- sufity podwieszane, p³yty kartonowo - gipsowe
- panele pod³ogowe, œcienne
- aran¿acje wnêtrz

Rok 2005
Iloœæ
Ilo[
mieszkañ
mieszkaD
ogó³em
ogÿó
m
e
B

“

032 473-30-82
0606 871-158
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S
“

6

JAS-MOS

M

