
Prace remontowe
i eksploatacyjne

upiêkszaj¹ nasze zasoby
Obowi¹zkiem ka¿dego zarz¹dcy, 

a wiêc i spó³dzielni mieszkaniowych, jest  
„ u t r z y m a n i e  z a s o b ó w  w  s t a n i e  
niepogorszonym”. Aby realizowaæ ten 
obowi¹zek, Spó³dzielnia w sposób planowy
i systematyczny wykonuje szereg prac
w budynkach i ich otoczeniu. W pierwszej 
kolejnoœci musz¹ byæ wykonywane prace 
zwi¹zane z bezpieczeñstwem miesz-
kañców i sprawnoœci¹ wszystkich urz¹dzeñ 
im s³u¿¹cych. Jednak¿e w wyniku 
wieloletniej ju¿, planowej gospodarki 
œrodkami finansowymi i w wyniku 
stopniowej poprawy stanu naszych 
budynków, które przecie¿ w przewa¿aj¹cej 
czêœci by³y budowane w latach 60-tych i 70-
tych ubieg³ego stulecia, pojawia siê 
mo¿liwoœæ wykonywania prac innych ni¿ 
n i e z b ê d n e  z  p u n k t u  w i d z e n i a  
bezpieczeñs twa.  Rok bie¿¹cy jes t  
kontynuac j¹  prowadzonej  po l i tyk i  
remontowej, gdzie obok przeprowadzanych 
remontów z zakresu instalacji wodnych, 
izolacji œcian piwnicznych, wymiany stolarki 
okiennej czy remontów kominów wykonane 
ju¿ zosta³y w budynkach prace remontowe 
podnosz¹ce nie tylko ich funkcjonalnoœæ, ale
i estetykê:

- malowanie 10 klatek 
(Zielona 9-19, 5-7, Harcerska 1-3),
- wymiana 74 drzwi wejœciowych 
(Of. Faszyzmu 12-16, Kusociñskiego 5-23, 
25-43, Kopernika 10-12, Wieczorka 2-4, 
6-8, Kaszubska 1, 3, 5, 7, Zielona 76 A-J, 
44-62, 24-42,)
- wymiana 3 szt. dŸwigów osobowych 
(Œl¹ska 11, Harcerska 5),
-remont 20 szt. balkonów 
(Kusociñskiego 25-43).

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. 032 470-56-92
Sklep patronacki, ul. Ruchu Oporu 2, tel. 032 471-79-17
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Na zdjêciach :
(1) tak by³o jeszcze w styczniu
     na ul. Œl¹skiej
(2) a tak wygl¹da nowy chodnik dzisiaj
(3) stó³ do tenisa na placu
     przy ul. Zielonej 21-31
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Spó³dzielnia Mieszkaniowa “JAS-MOS” w Jastrzêbiu Zdroju
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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

TELE - CHWIL Ó WKA
Chwiló wka

w 15 minut

Jastrzêbie Zdrój, ul. Wrzosowa 8a
tel.32/ 471 77 96 (obok magla, pod balkonem)

Jastrzêbie Zdrój, ul. Œl¹ska 25 b
tel. 32/ 470 48 54

Jastrzêbie Zdrój, ul.1-go Maja 14
tel. 32/473 40 26 (w budynku laboratorium)

KREDYTY GOTÓWKOWE   ODD£U¯ENIOWE ..

UWAGA !!!
DRODZY LOKATORZY

www.kredyty-chwilowki.pl

infolinia 0 801-800-107*

*ca³kowity koszt po³¹czenia 0,35 z³ z vat

Znowu nowelizacja Ustawy
o spó³dzielniach mieszkaniowych

g³osowaniach w tych sprawach. Wed³ug nowelizacji ka¿dy cz³onek bêdzie 
mia³ prawo przybyæ na Walne Zgromadzenie i braæ czynny udzia³ w jego 
przebiegu. Dopuszczalne jest, aby w przypadku iloœci cz³onków wiêkszej ni¿ 
500 osób Rada Nadzorcza uchwali³a podzia³ Walnego na czêœci sk³adowe. 

Ad. 4. Zmiany w zakresie wyboru i funkcjonowania Rad NadzorczychW dniu 9 lipca b.r. Prezydent RP podpisa³ ustawê z dnia 14 czerwca 
Cz³onkowie Rady Nadzorczej bêd¹ równie¿ wybierani w trakcie obrad 2007 r. zmieniaj¹c¹ Ustawê o spó³dzielniach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 125, 
Walnego Zgromadzenia, nie jak dotychczas w trakcie Zebrania poz. 873). Nowelizacja wejdzie w ¿ycie z dniem 31 lipca 2007 r. Opinie prawne 
Przedstawicieli. Kolejne wybory w naszej Spó³dzielni odbêd¹ siê w roku 2009 zlecone przez Biuro Analiz Sejmowych (opinie dostêpne na internetowej 
(koniec aktualnej kadencji). Do sk³adu Rady Nadzorczej nie bêd¹ mogli stronie Sejmu
wchodziæ pracownicy spó³dzielni oraz osoby, które by³y ju¿ cz³onkami Rady , ¿e stworzono kolejny „bubel 
przez dwie kolejne kadencje. Zmianie równie¿ ulegn¹ zasady wynagradzania prawny” skutkuj¹cy tym, ¿e podzielono lokatorów spó³dzielni na gorszych
cz³onków Rady  wprowadzono miesiêczne rycza³towe wynagrodzeniei lepszych. Na tych, którzy zap³acili (czêsto ponosz¹c dodatkowe koszty 
w kwocie brutto nie wy¿szej ni¿ minimalne wynagrodzenie. Wysokoœæ kredytu bankowego) za wykup spó³dzielczego w³asnoœciowego prawa do 
kwotow¹ wynagrodzenia uchwali ostatnie tegoroczne Zebranie lokalu b¹dŸ prawa odrêbnej w³asnoœci (w naszej Spó³dzielni dotyczy to oko³o 
Przedstawicieli. 4700 mieszkañ) oraz na tych, którzy do tej pory nie wyra¿ali zainteresowania 

przekszta³caniem praw do swoich mieszkañ, a teraz bêd¹ mogli je otrzymaæ za Ad. 5.Szerszy dostêp cz³onków do dokumentacji.
przys³owiow¹ z³otówkê (oko³o 1800 mieszkañ). 

W dniu dzisiejszym cz³onek spó³dzielni ma prawo do otrzymania odpisu Na dzieñ dzisiejszy Spó³dzielnie s¹ zobowi¹zane do realizacji zapisów nowej 
statutu i regulaminów wynikaj¹cych ze statutu, zaznajamiania siê z uchwa³ami Ustawy, a najistotniejsze zmiany wprowadzone nowelizacj¹ to:
organów spó³dzielni, protoko³ami obrad organów spó³dzielni, protoko³ami 1.  Likwidacja mo¿liwoœci ustanawiania spó³dzielczych
lustracji, rocznymi sprawozdaniami finansowymi, umowami zawieranymi      w³asnoœciowych praw do lokali,
przez spó³dzielniê z osobami trzecimi; je¿eli nie narusza³oby to prawa tych 2. Zmiana zasad przekszta³ceñ do lokali,
osób. Po nowelizacji cz³onek, oprócz istniej¹cego prawa do otrzymania 3. Likwidacja Zebrania Przedstawicieli i Zebrañ Grup Cz³onkowskich,
odpisów statutu i regulaminów, bêdzie mia³ prawo otrzymania kopii uchwa³ 4. Zmiany w zakresie wyboru i funkcjonowania Rad Nadzorczych,
organów spó³dzielni i protoko³ów obrad organów spó³dzielni, protoko³ów 5. Szerszy dostêp cz³onków do dokumentacji,
lustracji, rocznych sprawozdañ finansowych oraz faktur i umów zawieranych 
przez spó³dzielniê z osobami trzecimi, ale koszty sporz¹dzania odpisów i kopii Ad. 1. Likwidacja mo¿liwoœci ustanawiania spó³dzielczych w³asnoœciowych    
tych dokumentów, z wyj¹tkiem statutu i regulaminów uchwalonych na praw do lokali
podstawie statutu, pokrywaæ bêdzie cz³onek spó³dzielni wnioskuj¹cy o ich Spó³dzielcze w³asnoœciowe prawo do lokalu jest ograniczonym prawem 
otrzymanie.rzeczowym, a to oznacza, ze posiadacz mo¿e nim w pe³ni dysponowaæ, 

A co jeszcze czeka Spó³dzielnie w zwi¹zku z nowelizacj¹?  Przede sprzedaæ, darowaæ, zostawiæ w spadku, ale fizycznie lokal jest w³asnoœci¹ 
wszystkim zmiana statutu i to w terminie do 30 listopada 2007 r. Oznacza to, ¿e spó³dzielni, czyli wszystkich cz³onków. Ustawodawca nie likwiduje praw 
w ka¿dej spó³dzielni, wiêc i w naszej, do koñca listopada b.r. musz¹ odbyæ siê istniej¹cych w dniu wejœcia w ¿ycie ustawy, ale zakazuje powstawania nowych 
Zebrania Przedstawicieli, które uchwal¹ nowe treœci statutów. A, zgodnie praw o tym charakterze, id¹c w kierunku ustanawiania prawa odrêbnej 
z prawem, ka¿de ZPCz musi byæ poprzedzone Zebraniami Grup w³asnoœci, czyli prawa powstaj¹cego w momencie ujawnienia w Ksiêdze 
Cz³onkowskich.  Prawdopodobnie, ostatnie Zebrania Grup Cz³onkowskich wieczystej, zwi¹zanego z udzia³em w czêœciach wspólnych nieruchomoœci
odbêd¹ siê w miesi¹cu paŸdzierniku.(w tym w gruncie, na którym posadowione s¹ budynki).

Ad. 2  Zmiana zasad przekszta³ceñ do lokali. 
Wed³ug nowelizacji posiadacze spó³dzielczego lokatorskiego prawa do lokalu 
mog¹ sk³adaæ wnioski do spó³dzielni o przekszta³cenie tego prawa w prawo 
odrêbnej w³asnoœci bez uzupe³nienia wk³adu budowlanego wyliczonego
w oparciu o wartoœæ rynkow¹ lokalu, jak to by³o dotychczas i bez sp³aty 
nale¿noœci z tytu³u modernizacji budynków. Równie¿ najemcy lokali, które 
zosta³y przekazane do spó³dzielni przez przedsiêbiorstwa pañstwowe mog¹ 
sk³adaæ wnioski o przeniesienie na nich prawa w³asnoœci po dokonaniu sp³at 
wed³ug ceny nominalnej (waloryzowanej) nabycia budynku od 
przedsiêbiorstwa pañstwowego i po dokonaniu sp³aty „nak³adów 
koniecznych” poniesionych przez spó³dzielniê w zwi¹zku z utrzymaniem 
zasobu mieszkaniowego danego budynku. Koszty cywilno  prawne zwi¹zane 
z przekszta³ceniem maj¹ siê kszta³towaæ nastêpuj¹co:
- op³ata notarialna w wys. 1/4 minimalnego wynagrodzenia - aktualnie jest to 
kwota 234 z³,
- koszt sporz¹dzenia wypisów aktu  kilkadziesi¹t z³ w zale¿noœci od iloœci 
odpisów,
- koszt za³o¿enia Ksiêgi wieczystej  200,00 z³

Spó³dzielnia Mieszkaniowa „JAS-MOS” ma uregulowany stan prawny 
gruntów, które s¹ w posiadaniu SM w oparciu o wieczyste u¿ytkowanie do roku 
2089 (w paru przypadkach do lat 2090 i 2097). Przekszta³cenia odbêd¹ siê na 
mocy podjêtych przez Zarz¹d uchwa³ okreœlaj¹cych przedmiot odrêbnej 
w³asnoœci. Wnioskodawcy zobowi¹zani bêd¹ do osobistego (³¹cznie ze 
wspó³ma³¿onkiem) stawiennictwa siê u Notariusza.

Ad. 3 Likwidacja Zebrania Przedstawicieli i Zebrañ Grup Cz³onkowskich.
Likwidacji ulegn¹ Zebrania Przedstawicieli, a co za tym idzie zlikwidowane 
zostan¹ Zebrania Grup Cz³onkowskich. Aktualnie, w naszej spó³dzielni, 
cz³onkowie na Zebraniach wybieraj¹ swoich Przedstawicieli, którzy w ich 
imieniu podejmuj¹ najwa¿niejsze decyzje, mi.in. o zatwierdzeniu statutu, 
zatwierdzeniu sprawozdañ rocznych, uchwalaniu kierunków rozwoju 
dzia³alnoœci, itd. W trakcie ZGCz ogó³ cz³onków jest zaznajamiany
z planowanym porz¹dkiem obrad ZPCz i mo¿e wnosiæ uwagi pod adresem 
organów spó³dzielczych, jednak¿e nie mo¿e bezpoœrednio braæ udzia³u w 

  www.sejm.gov.pl) wskazuj¹ na niekonstytucyjnoœæ niektórych 
zapisów tej ustawy. Tak wiêc mo¿e siê okazaæ
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Zebranie Przedstawicieli

Zebrania Grup Cz³onkowskich

Obrady przebiega³y w spokojnej, rzeczowej atmosferze. 
Decyzje podejmowane by³y po wyczerpuj¹cych dyskusjach. Na 

 W dniu 28 maja 2007 r. w sali Hotelu Diament odby³o siê uwagê zas³uguje fakt, ¿e Przedstawiciele Cz³onków jednog³oœnie 
X Zwyczajne Zebranie Przedstawicieli - Najwy¿szego organu zatwierdzili sprawozdanie z dzia³alnoœci oraz sprawozdanie 
w Spó³dzielni. W obradach, na 63 uprawnionych, udzia³ wziê³o finansowe Zarz¹du, ponadto jednog³oœnie przyjêli sprawozdanie 
48 Przedstawicieli Obradom przys³uchiwa³o siê równie¿ dwóch Rady Nadzorczej za rok ubieg³y wykazuj¹c tym pe³n¹ akceptacjê dla 
cz³onków nie bêd¹cych Przedstawicielami, którzy brali udzia³ dzia³añ tych organów.
w Zebraniu bez prawa g³osu, zgodnie z art. 37 § 4 Prawa 
Spó³dzielczego. 
Zgodnie z kompetencjami ZPCz podjê³o 12 uchwa³ w nastêpuj¹cych 
sprawach: 
  Zebranie Przedstawicieli by³o jak zwykle poprzedzone 
1/2007 - uchwalenia Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli, Zebraniami Grup Cz³onkowskich, na których omawiano przede 
2/2007 - odwo³ania od Uchwa³y Rady Nadzorczej, wszystkim tematykê ZPCz. Na piêciu Zebraniach dokonano tak¿e 
3/2007 - zatwierdzenia sprawozdania Zarz¹du z dzia³alnoœci wyboru uzupe³niaj¹cego nowych Przedstawicieli. 
Spó³dzielni  za rok 2006,
4/2007 - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spó³dzielni za Dane  Przedstawici eli,  którzy zost ali wybrani w wyborach  
rok 2006, uzupe³niaj¹cych, sporz¹dzone w oparciu o pisemne oœwiadczenia 
5/2007 - przyjêcia sprawozdania Rady Nadzorczej, z³o¿one zgodnie z Ustaw¹ o ochronie danych osobowych z dnia 
6/2007 - zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej, 29.08.97 r. /Dz.U. z 97 r., Nr 133, poz. 883 z póŸniejszymi zmianami/:
7/2007 - uchwalenia kierunków rozwoju dzia³alnoœci Spó³dzielni, 1) Mieczys³aw Guœciora - Os. A. Bo¿ka, ul. Zielona 23/26, 
8/2007 - udzielenia absolutorium Prezesowi Zarz¹du in¿. Jackowi wykszta³cenie zawodowe, 73 lata, tel. 32 4718748;   
Musialik, 2) Wac³aw Bu³a -Os. Pionierów, ul. Kaszubska 5/26, 65 lat, 
9/2007 - udzielenia absolutorium Zastêpcy Prezesa d/s technicznych  wykszta³cenie podstawowe, tel. 32 47 172 60;
i eksploatacji in¿. Zbigniewowi Matyjas, 3) Adam Marcol - Os. Zdrój, 42 lata, wykszta³cenie œrednie;
10/2007 - udzielenia absolutorium Zastêpcy Prezesa Zarz¹du 4) Józef Sêpiak -Os. Z³ote £any, ul. Wiejska 29B/2,  67 lat, 
G³ównemu Ksiêgowemu mgr Renacie Biœta, wykszta³cenie œrednie, tel. 32 47 365 12;
11/2007 -  przeznaczenia nadwy¿ki przychodów nad kosztami za 5) Mieczys³aw Parzych - Wodzis³aw Œl., ul. Wyszyñskiego 47/5, 
2006 rok, 49 lat, wykszta³cenie œrednie, tel. 32 45 563 74
12/2007 - oznaczenia najwy¿szej sumy zobowi¹zañ, jak¹ 
Spó³dzielnia mo¿e zaci¹gn¹æ w roku 2008.

. 
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Prace remontowe i eksploatacyjne upiêkszaj¹ nasze zasoby
 

ul. Zielona 21 - 31 - nowa nawierzchniaOgródek przy ul. Warmiñskiej  16-28

Ogródek przy ul. 1 Maja 2-8Nowy plac zabaw na ul. K. Miarki
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Prace remontowe i eksploatacyjne upiêkszaj¹ nasze zasoby
 

Realizowane s¹ równie¿ prace na zewn¹trz budynków, których 
efekt funkcjonalny i estetyczny jest zauwa¿alny nie tylko dla naszych 
lokatorów, ale równie¿ dla innych mieszkañców miasta. Do prac tych 
nale¿y zaliczyæ:

2 - remonty chodników o powierzchni ³¹cznie ok. 3200 m ( teren obok 
budynków na ul. Œl¹skiej, Kaszubskiej, Zielonej w Jastrzêbiu Zdroju i na 
ul. 26 Marca 118-128 w Wodzis³awiu Œl.),

2- wykonanie nawierzchni asfaltowej o pow. ok. 2100 m  (Zielona 21-31)

Na estetykê otoczenia wp³ywaj¹ równie¿ prace eksploatacyjne prowadzone przez 
administracje osiedlowe, czêsto przy czynnym udziale mieszkañców. Oprócz 
dba³oœci o stan nawierzchni asfaltowych dróg oraz placów gospodarczych, w roku 
bie¿¹cym szczególn¹ uwagê zwrócono na stan urz¹dzeñ zabawowych. Wykonany 
zosta³ nowy plac zabaw na ul. K. Miarki, uzupe³niono urz¹dzenia zabawowe na ul. 
Zielonej, Pomorskiej, Œl¹skiej oraz dokonano przegl¹dów, niezbêdnych napraw i 
konserwacji urz¹dzeñ na wszystkich istniej¹cych placach. Szczególnie w okresie 
letnim widoczne s¹ efekty wspó³pracy administracji z lokatorami w zakresie 
utrzymania ogródków przyblokowych. Pielêgnowane przez lokatorów kwiaty 
odwdziêczaj¹ siê swym wygl¹dem. 

Renomowane firmy :
GRACO, LITTLE TIKES,
FISCHER PRICE, STM-RECARO,
BUMBO, MATEL.

NAJNI¯SZE CENY !!!!! NAJWIÊKSZY WYBÓR !!!!!
Na naszych ma³ych Klientów czeka k¹cik zabaw.tel. 032 47 642 86tel. 032 47 642 86

I WIELEINNYCH

1

2

3

4

Na zdjêciach :
(1) ul. Warmiñska 2-14  - tak mieszkañcy dbaj¹ o piêkno ogródków
(2) ul. Harcerska 2 - Wyremontowane wejœcie, nowy chodnik,
uporz¹dkowane rabatki - po prostu czysto i schludnie
(3) nowy dŸwig osobowy na ul. Œl¹skiej 11
(4) nowe drzwi wejœciowe  Wieczorka 2-4
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Jastrzêbie Zdrój
ul. 1 Maja 29, tel. 032 476 36 35

ul. Górnicza 1, tel. 032 756 37 15


