
IS
S

N
 1

6
4

4
-5

9
3

7 1/2008
wrzesieñ 2008

1
2

Po d³u¿szej przerwie wznawiamy wydawanie 
biuletynu „Nasze mieszkanie”. Czujemy siê w obowi¹zku 
wyt³umaczyæ, czym by³a spowodowana przerwa
w wydawaniu „Gazetki”, a tak¿e, w skrócie, przedstawiæ 
wydarzenia, jakie mia³y miejsce w ¿yciu naszej Spó³dzielni 
od grudnia ubieg³ego roku.

 Jak wiadomo 31 lipca 2007 r. wesz³a w ¿ycie 
nowelizacja Ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych,
o której szerzej pisaliœmy w grudniu 2007r. Realizacja jej 
zapisów na³o¿y³a na Zarz¹d i pracowników wiele 
dodatkowych i czasoch³onnych obowi¹zków. Chc¹c szybko
i sprawnie umo¿liwiæ przenoszenie w³asnoœci na rzecz osób 
uprawnionych z czegoœ trzeba by³o czasowo zrezygnowaæ, 
aby nie zwiêkszaæ iloœci kadry pracowniczej, co mia³o 
miejsce w niektórych spó³dzielniach w Polsce. 

Aktualnie trwa przenoszenie w³asnoœci lokali 
w drodze aktów notarialnych na rzecz osób uprawnionych, 
jednak¿e ju¿ nie z tak¹ intensywnoœci¹ jak w okresie od 
wrzeœnia 2007 r. do czerwca 2008 r. i dotyczy to osób, które 
wczeœniej nie mog³y udaæ siê do Kancelarii Notarialnych
z ró¿nych przyczyn lub te¿, które dopiero teraz sk³adaj¹ 
pisemne wnioski o w³asnoœæ lokali. Oddzieln¹ kategori¹ osób 
na rzecz których przenoszona jest w³asnoœæ s¹ osoby , które 
wed³ug interpretacji Izby Skarbowej, podlegaj¹ 7 % 
podatkowi VAT, ale o tym w dalszej czêœci niniejszego 
materia³u. 

Ogó³em, do Spó³dzielni, do koñca lipca 2008 r. 
wp³ynê³o 1628 wniosków dotycz¹cych przeniesienia 
w³asnoœci. Spisano 936 aktów notarialnych. Nale¿y jeszcze 
podkreœliæ, ¿e po przygotowaniu przez pracowników 
Spó³dzielni odpowiednich dokumentów oraz ustaleniu
w kancelariach notarialnych terminów spisania umów, 67 
cz³onków nie przyby³o do notariusza, a 30 osób po 
otrzymaniu zawiadomieñ o terminie spisania aktu 
notarialnego pisemnie zrezygnowa³o z przeniesienia 
w³asnoœci. Od momentu wejœcia w ¿ycie nowelizacji ustawy 
o spó³dzielniach mieszkaniowych powsta³o wiele 
w¹tpliwoœci odnoœnie realizacji jej zapisów w powi¹zaniu
z innymi unormowaniami prawnymi. Przypominamy, ¿e 
wed³ug informacji, jak¹ Spó³dzielnia uzyska³a z Izby 
Skarbowej, dotychczasowi najemcy lokali mieszkalnych, 
którzy przenosili w³asnoœæ mieli podlegaæ podatkowi 
dochodowemu od osób fizycznych. Do dnia dzisiejszego 
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W zwi¹zku z nowelizacj¹ Ustawy o Spó³dzielniach - rozbudowa instalacji AZART – 90 budynków
Mieszkaniowych Spó³dzielnia jest zobowi¹zana do rozliczania - monta¿ zbiorczej instalacji SAT – 18 budynków
zarówno funduszu remontowego jak i eksploatacji oddzielnie - remont instalacji elektrycznych – 9 budynków
dla ka¿dej nieruchomoœci. Oznacza to, ¿e ka¿da nieruchomoœæ - remont instalacji wod.kan. i c.o. – 3 budynki
sama finansuje przeprowadzane na niej prace remontowe oraz - remonty zewnêtrznej kanalizacji deszczowej
bie¿¹c¹ konserwacjê i eksploatacjê - st¹d zró¿nicowanie - roboty dekarskie i remonty kominów 
stawek eksploatacyjnych i remontowych na 
nieruchomoœciach. 
W roku ubieg³ym zosta³a opracowana prognoza robót 
remontowych na lata 2008-10, w której zosta³y uwzglêdnione 
potrzeby remontowe na ka¿dej nieruchomoœci oraz kontynuacja 
zadañ wczeœniej rozpoczêtych, w oparciu o któr¹ Rada 
Nadzorcza zatwierdzi³a Plan Remontów na rok 2008.

Plan ten zak³ada wykonanie w b.r. robót remontowych 
w kwocie ponad 4 mln z³. S¹ to zarówno roboty zapewniaj¹ce 
bezpieczeñstwo u¿ytkowników i utrzymanie zasobów w stanie 
niepogorszonym jak i poprawê estetyki i funkcjonalnoœci.  

Du¿a czêœæ zaplanowanych na bie¿¹cy rok robót zosta³a 
ju¿ wykonana, inne s¹ w trakcie realizacji lub zostan¹ zlecone
w najbli¿szym okresie.

Po ostatniej nowelizacji Ustawy o Spó³dzielniach 
Mieszkaniowych zmieni³y siê równie¿ zasady realizacji 
inwestycji. Na chwilê obecn¹, aby zrealizowaæ inwestycjê (np. 
docieplenie budynku), wymagana jest zgoda wszystkich 
zamieszkuj¹cych dany budynek lokatorów wraz
z oœwiadczeniem o pokryciu jej kosztów. Do tej pory tak¹ 
zgodnoœæ osi¹gniêto na kilku budynkach, co da³o podstawy 
Zarz¹dowi do kontynuacji rozpoczêtego w 2005 roku procesu 

I tak na rok bie¿¹cy przewidziano m.in. : termomodernizacji budynków.
- malowanie klatek schodowych – 22 szt. Koszty eksploatacyjne s¹ znacznie wy¿sze na 
- remont balkonów – 126 szt. nieruchomoœciach z du¿¹ iloœci¹ terenów zielonych, placami 
- wymiana azbestowych p³yt balkonowych – 50 szt. zabaw ni¿ na nieruchomoœciach pozbawionych tych elementów, 
- remonty generalne dŸwigów osobowych – 2 szt. jednak komfort mieszkania na nich jest znacznie wy¿szy. 

Nowe balustrady balkonowe – ul. Wrzosowa 1-19, Jastrzêbie Zdrój

Nowy chodnik i drzwi wejœciowe – ul. PCK 14-20, Wodzis³aw Œl. 



prawo w tym zakresie nie zosta³o doprecyzowane. Jedynie na podjêto 11 uchwa³ w sprawach: 
stronie internetowej Ministerstwa Finansów ukaza³a siê tzw. 1/2008 - uchwalenia Regulaminu obrad Zebrania 
„interpretacja ogólna”, z której wynika, ¿e osoby te nie Przedstawicieli,
podlegaj¹ w/w podatkowi. Równie¿, wed³ug interpretacji Izby 2/2008 -  wyboru  przedstawicieli na zjazd 
Skarbowej, która wp³ynê³a do Kancelarii Spó³dzielni w dniu przedkongresowy,
20.03.2008 r., osoby , które uzyska³y spó³dzielcze lokatorskie Zgromadzenie Ogólne Krajowej Rady Spó³dzielczej 
prawo do lokalu po 30 kwietnia 2004 r. i w terminie do piêciu lat uchwa³¹ z dnia 17.12.2007 r. postanowi³o zwo³aæ IV Kongres 
od uzyskania tego prawa ubiegaj¹ siê o odrêbn¹ w³asnoœæ lokalu Spó³dzielczoœci na 21-22 listopad 2008 r. oraz ustali³o, ¿e wybór 
podlegaj¹ podatkowi VAT w wysokoœci 7%. Na podstawie tej Del eg at ów na Kongres  nas t¹ pi podcz as  zj az dów 
interpretacji kilkunastu cz³onków Spó³dzielni przed przedko ngresow ych. Na Z jazdac h przedk ongreso wych 
wyznaczeniem daty spisania aktu notarialnego zleci³o spó³dzielnie bêd¹  repr ezentowaæ dwa j Del egaci, sp oœród 
rzeczoznawcy maj¹tkowemu sporz¹dzenie operatu których d okonane z ostan¹ wy bory na  Ko ngres. Zj azd 
szacunkowego okreœlaj¹cego wartoœæ rynkow¹ mieszkania i przedkongresowy odb êdzie s iê 6 paŸ dziern ika 200 8 r.
przed udaniem siê do Notariusza wp³aci³o do Spó³dzielni 7 % tej w Katowicach. Zgodnie z uchwa³¹ ZPCz Nr 2/2008 Spó³dzielniê 
wartoœci, a Spó³dzielnia kwotê tê odprowadzi³a do Urzêdu „JAS-MOS” reprezentowaæ bêd¹: p. Beata Misiak i p. Piotr 
Skarbowego. W dniu 25 sierpnia b.r. do Spó³dzielni wp³ynê³a Szereda.
informacja, ¿e Izba Skarbowa, dla innej Spó³dzielni, w miesi¹cu 3/2008 -  zatwierdzenia sprawozdania Zarz¹du
sierpniu b.r. wyda³a w tej samej sprawie interpretacjê przeciwn¹, z dzia³alnoœci Spó³dzielni za 2007 rok,
a mianowicie, ¿e przekszta³cenie lokatorskiego prawa do lokalu 4/2008 -  zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
uzyskanego po 30 kwietnia 2004 r. ale zasiedlonego przed t¹ dat¹ Spó³dzielni za 2007 rok,
jest zwolnione z podatku VAT. Wobec powy¿szego nasza 5/2008 -  przyjêcia sprawozdania Rady Nadzorczej,
Spó³dzielnia niezw³ocznie wyst¹pi o kolejn¹ interpretacjê, a o jej Jedn¹ z podstawowych funkcji Zebrania Przedstawicieli 
treœci bêdziemy informowaæ zainteresowanych cz³onków. - najwy¿szego organu w Spó³dzielni – jest analiza dzia³alnoœci 

Kole jn¹ z mian¹ w Us tawie, ja k¹ wp rowadzi³a Spó³dzielni za rok poprzedni. Delegaci na ZPCz, jako 
nowelizacja, by³o wprowadzenie zakazu organizowania (od daty reprezentanci wszystkich cz³onków, nadzoruj¹ i oceniaj¹ 
rejestracji nowych statutów w Krajowym Rejestrze S¹dowym) dzia³alnoœæ Zarz¹du i Rady. W dalszej czêœci biuletynu 
Zebrañ Grup Cz³onkowskich i Zebrañ Przedstawicieli. Nowy przest awiamy „Wyci¹g  ze sprawozdania  finansowego 
statut Spó³dzielni uwzglêdniaj¹cy w/w zmiany zosta³ Spó³dzielni za 2007 rok”. 
uchwalony przez Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli 6/2008 -   przeznaczenia nadwy¿ki bilansowej za rok 
w dniu 30 listopada 2007 r. Zgodnie z wymogami ustawowymi obrotowy  2007, 
zosta³ przekazany do rejestracji w Krajowym Rejestrze Rok 200 7 zamkn ¹³ siê z yskiem netto w  wys. 
S¹dowym 18 grudnia 2007 r.  Jednak¿e, wobec zaskar¿enia 322 781,14z³, zgodnie z unormowaniami  prawnymi Zebranie 
szeregu artyku³ów znowelizowanej ustawy o spó³dzielniach Przedstawicieli podjê³o decyzjê o przeznaczeniu tej kwoty na 
mieszkaniowych do Trybuna³u Konstytucyjnego (przez pokrycie kosztów utrzymania nieruchomoœci roku 2008
Rzecznika Praw Obywatelskich i Grupê Pos³ów na Sejm) nowy 7/2008 - oznaczenia najwy¿szej sumy zobowi¹zañ, jak¹ 
statut  nie zosta³ zarejestrowany do dnia dzisiejszego. Tak wiêc Spó³dzielnia mo¿e zaci¹gn¹æ w roku 2009,
i w roku bie¿¹cym odby³y siê Zebrania Grup Cz³onkowskich Wzorem lat poprzednich ZPCz oznaczy³o najwy¿sz¹ 
i Zebranie Przedstawiciel i - zgodnie z unormowaniami sumê zobowi¹zañ, któr¹ Spó³dzielnia mo¿e zaci¹gn¹æ na zakup 
zawartymi w „starym” statucie, który nadal obowi¹zuje. gotowych  dóbr  inwestycyjnych, finansowanie  bie¿¹cej  

Tradycyjnie ju¿ w Zebraniach Grup Cz³onkowskich dzia³alnoœci Spó³dzielni oraz prace termomodernizacyjne na 
wziê³o udzia³ nieca³e 2 % cz³onków naszej Spó³dzielni. budynkach, w kwocie 15 000 000 z³. 
Tematyk¹ obrad by³o przede wszystkim omówienie spraw, które 8/2008 -  zwolnienia z wp³at na fundusz remontowy,
mia³y byæ  uwzg lêdnione  w por z¹dku obr ad Ze bran ia Nowelizacja Ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych 
Przedstawicieli. W zwi¹zku z ustaniem cz³onkostwa trzech wprowadzi³a mo¿liwoœæ zwolnienia z wp³at na fundusz  
dotychczasowych Delegatów na ZPCz, w trakcie obrad Zebrañ remontowy cz³onków, którzy dokonali przekszta³cenia po dniu 
Grup Cz³onkowskich zosta³y przeprowadzone wybory 23 kwietnia 2001 r. lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego 
uzupe³niaj¹ce. Poni¿ej przedstawiamy dane nowych delegatów na w³asnoœciowe prawo - je¿eli Walne Zgromadzenie podejmie 
sporz¹dzone w oparciu o pisemne oœwiadczenia z³o¿one tak¹ uchwa³ê. Zwolnienie takie obowi¹zywa³oby do wysokoœci 
zgodnie z Ustaw¹ o ochronie danych osobowych z dnia kwot, które zosta³y wniesione przez cz³onków z tytu³u 
29.08.97 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r . Nr 101 poz. 926 uzupe³nienia wk³adu budowlanego. W naszej Spó³dzielni 
z póŸn. zm): przekszta³cenia w tym okresie dokona³y 72 osoby. Zebranie 

1) Piotr Szereda - Ruchu  Oporu 72/5, Przedstawicieli nie wyrazi³o zgody na zwolnienie z wp³at na 
wykszta³cenie œrednie techniczne, 48 lat, fundusz remontowy. 
tel. 602 270 579; 9/2008 - udzielenia absolutorium Zastêpcy Prezesa 

2) Mieczys³aw Barcicki   -  ul. Wiejska 29 d/11, Zarz¹du G³ównemu Ksiêgowemu mgr Renacie Biœta za 
wykszta³cenie œrednie techniczne, 56 lat, okres sprawozdawczy,
tel. 32 47 362 54; 10/2008-udzielenia absolutorium Prezesowi Zarz¹du in¿. 

3) Franciszek Kupczak - ul. Kaszubska 1/24, Jackowi Musialik z dzia³alnoœci za okres sprawozdawczy,
wykszta³cenie œrednie, 63 lata, 11/2008- udzielenia absolutorium Zastêpcy Prezesa d/s 
tel. 32 47 192 89, 507 067 405. technicznych i eksploatacji in¿. Zbigniewowi Matyjas

z dzia³alnoœci za okres sprawozdawczy.             
W dniu 29 maja 2008 r. odby³o siê XI Zebranie Po zatwierdzeniu sprawozdañ za 2007 r. Delegaci

Przedstawicieli Spó³dzielni. W obradach wziê³o udzia³ 42 w g³osowaniu tajnym zdecydowan¹ wiêkszoœci¹ g³osów 
Przedstawicieli, co stanowi³o 65,60 % ogó³u. W trakcie obrad udzielili absolutorium wszystkim cz³onkom Zarz¹du. 



Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowoœci Zarz¹d Spó³dzielni Mieszkaniowej
„JAS – MOS”sporz¹dzi³ sprawozdanie finansowe na dzieñ 31.12.2007 r., na które sk³ada siê:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporz¹dzony na dzieñ 31.12.2007 r. który po stronie aktywów i pasywów zamyka siê sum¹  112 817 353,62 z³,
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. zamykaj¹cy siê 
   zyskiem netto wysokoœci 322.781,14
- rachunek przep³ywów œrodków pieniê¿nych za rok obrotowy od 1 stycznia 2007 r.  do 31 grudnia 2007 r. 
  wykazuj¹cy wzrost stanu œrodków pieniê¿nych o kwotê 711 123,46 z³
- zestawienie zmian w kapitale w³asnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. 
  wykazuj¹ce spadek kapita³u w³asnego o kwotê 2 640 233,08 z³
- dodatkowe informacje i objaœnienia.

Sprawozdanie to, podobnie jak w latach ubieg³ych zosta³o pozytywnie zweryfikowane przez bieg³ego rewidenta.
W 2007 roku Spó³dzielnia Mieszkaniowa „JAS-MOS”zanotowa³a:
przychodów
przy kosztach wynosz¹cych
osi¹gaj¹c nadwy¿kê przychodów nad kosztami w kwocie     
oraz zap³acono podatek dochodowy w kwocie 
co sumuj¹c daje nadwy¿kê przychodów nad kosztami w kwocie     
która prezentowana jest w rachunku zysków i strat jako zysk netto.

W roku 2007 w zwi¹zku ze zmian¹ ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych, a szczególnoœci art.6 pkt 1, zmieni³a siê zasada 
prezentacji wyniku finansowego w sprawozdaniu finansowym, osi¹gniêtego z dzia³alnoœci innej ni¿ gospodarka zasobami 
mieszkaniowymi.

Podobnie jak w latach ubieg³ych równie¿ w 2007 r wnoszone przez mieszkañców op³aty eksploatacyjne nie pokry³y w pe³ni 
poniesionych przez Spó³dzielniê kosztów eksploatacji w zwi¹zku czym wyst¹pi³a nadwy¿ka kosztów nad przychodami. 
Dzia³alnoœæ w zakresie utrzymania zasobów mieszkaniowych zosta³a zasilona dodatkowymi wygospodarowanymi dochodami. 
Najwiêcej po¿ytków uzyskano z gospodarki lokalami u¿ytkowymi i z dzia³alnoœci finansowej. Pozosta³y dochód w wysokoœci  
322.781.14z³ zosta³ przedstawiony do dyspozycji  ZPCz na pokrycie kosztów eksploatacji nieruchomoœci 2008 roku.

Dokonuj¹c porównania danych liczbowych wykazanych w sprawozdaniu finansowym sporz¹dzonym za rok 2007 z rokiem 
ubieg³ym mo¿na oceniæ, ¿e suma bilansowa zmniejszy³a siê o 2.762.600 z³ tj.o 2,4 %. 
Odnotowano znaczny spadek wartoœci aktywów trwa³ych oraz kapita³ów w³asnych, g³ównie w zwi¹zku z ustanowieniem 
odrêbnych w³asnoœci lokali mieszkalnych z przynale¿nymi do nich gruntami w u¿ytkowaniu wieczystym.

Sprawozdanie z przep³ywu œrodków pieniê¿nych dostarcza szerszej informacji o zmianach w stanie œrodków pieniê¿nych, 
a wiêc zdarzeniach, których efektem jest wp³yw b¹dŸ wyp³yw gotówki, zwi¹zany z trzema rodzajami dzia³alnoœci spó³dzielni:
- dzia³alnoœci¹ operacyjn¹, w której generowane s¹ strumienie pieniê¿ne pochodz¹ce bezpoœrednio 
  z podstawowej dzia³alnoœci spó³dzielni, czyli administrowania i zarz¹dzania maj¹tkiem,
- dzia³alnoœci¹ inwestycyjn¹, w której prezentuje siê strumienie pieniê¿ne, zwi¹zane ze zmianami stanu  
  sk³adników maj¹tkowych spó³dzielni takich jak wytworzenie, nabycie, sprzeda¿, umorzenie rzeczowych 
  sk³adników maj¹tku trwa³ego i wartoœci niematerialnych i prawnych,
-  dzia³alnoœci¹ finansow¹, która w ca³oœci zwi¹zana jest z szeregiem operacji finansowych dotycz¹cych 
   zarz¹dzania œrodkami pieniê¿nymi.  

Sprawozdanie z przep³ywu œrodków pieniê¿nych w Spó³dzielni wykazuje wzrost œrodków pieniê¿nych 
o kwotê 711 123,46z³. 

Sytuacja finansowa Spó³dzielni oceniona w raporcie bieg³ego rewidenta jest pozytywna, a jej dobra p³ynnoœæ finansowa 
umo¿liwia regulowanie zobowi¹zañ w³asnymi œrodkami i wykazuje brak zagro¿eñ dla kontynuowania dzia³alnoœci w roku 
nastêpnym.
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422.703,14 z³
99.922,00 z³

322.781,14 z³,

sss

MMM
“JAS-MOS”““JJAASS--MMOOSS””

Rada redakcyjna : Prezes - Jacek Musialik, Z-cy Prezesa : 
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

Joanna Sobierañska i Andrzej Baran



Zgodnie z art. 91 Ustawy Prawo Spó³dzielcze z dnia 16.09.82 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2003, r. Nr 188, poz. 1848 z póŸn. 

zmianami), dzia³alnoœæ ka¿dej spó³dzielni, raz na trzy lata, musi zostaæ poddana pe³nej lustracji pod wzglêdem legalnoœci (zgodnoœæ 

z prawem), gospodarnoœci (umiejêtnoœæ dobrego, oszczêdnego gospodarowania) i rzetelnoœci (np. w zakresie prowadzenia ksi¹g 

rachunkowych) .

W czasie ostatniej lustracji przeprowadzonej w 2005 roku kontroli podlega³y lata 2001-2004.

W bie¿¹cym roku przeprowadzona zosta³a lustracja pe³na z dzia³alnoœci Spó³dzielni w okresie od 1 stycznia 2005 do 31 grudnia 

2007 r. Lustrator wyznaczony przez Regionalny Zwi¹zek Rewizyjny Spó³dzielczoœci Mieszkaniowej w Katowicach czynnoœci 

lustracyjne przeprowadzi³ w dniach od 4 czerwca do 2 lipca 2007 r. 

Szczegó³owy zakres lustracji i pe³ny opis dzia³alnoœci Spó³dzielni zawarty jest w Protokole lustracyjnym sporz¹dzonym 

przez Lustratora. W wyniku przeprowadzonego badania lustracyjnego nie stwierdzono ¿adnych uchybieñ co do legalnoœci, 

rzetelnoœci i gospodarnoœci w dzia³alnoœci Spó³dzielni w badanym okresie. 

Informacja o lustracji wraz z wnioskiem polustracyjnym zostanie przedstawiona przez Radê Nadzorcz¹ najbli¿szemu 

Walnemu Zgromadzeniu lub Zebraniu Przedstawicieli. 

Ponadto ka¿demu cz³onkowi Spó³dzielni przys³uguje prawo do przegl¹dania protoko³u z lustracji. Protokó³ udostêpniony jest 

w siedzibie Spó³dzielni przy ul. S³onecznej 18 A w Jastrzêbiu Zdroju, pokój nr 1. 

Informujemy, ¿e w bie¿¹cym roku nast¹pi³y zmiany w sk³adzie Zarz¹du Spó³dzielni Mieszkaniowej 
„JAS-MOS”. 

Od 1 kwietnia 2008 r. funkcjê Zastêpcy Prezesa ds. technicznych i eksploatacji pe³ni mgr in¿. Andrzej Baran, 
zaœ od dnia 1 lipca 2008 r. funkcjê Zastêpcy Prezesa – G³ównego Ksiêgowego pe³ni mgr Joanna Sobierañska. 

Nowi cz³onkowie Zarz¹du zostali wybrani przez Radê Nadzorcz¹ w drodze konkursów og³oszonych zgodnie 
z postanowieniami statutu Spó³dzielni. 



Przypominamy niniejszym mieszkañcom zasobów naszej Spó³dzielni, ¿e w Spó³dzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS” 

wprowadzony zosta³ bankowy system p³atnoœci masowych (tzw. rachunki wirtualne) polegaj¹cy na przypisaniu ka¿demu 

p³atnikowi wnosz¹cemu op³aty z tytu³u u¿ytkowania lokalu mieszkalnego indywidualnego numeru rachunku bankowego. System 

ten umo¿liwia automatyzacjê rejestracji wnoszonych przez mieszkañców zap³at. Indywidualny numer rachunku, na który nale¿y 

wnosiæ zap³aty umieszczony zosta³ w ksi¹¿eczkach op³at dostarczonych Pañstwu przez Spó³dzielniê. Niezale¿nie od formy w jakiej 

wnosicie Pañstwo op³aty do Spó³dzielni (czy s¹ to wp³aty gotówkowe w banku czy przelewy realizowane za poœrednictwem 

internetu czy zlecenia sta³e z ROR) nale¿y je wnosiæ na numer rachunku bankowego widniej¹cy w ksi¹¿eczce op³at, indywidualnie 

przypisany do Pañstwa kartoteki naliczeñ op³at i zap³at lub na rachunek bankowy Spó³dzielni w Banku Spó³dzielczym.

Szczegó³owych informacji w powy¿szym zakresie udziela dzia³ czynszów Spó³dzielni nr tel. 32 47 626 36 

do 38, wewn. 58 oraz 61.   

Jak ju¿ Pañstwu wiadomo, pocz¹wszy od bie¿¹cego roku, zgodnie z § 5 Regulaminu rozliczania kosztów dostawy wody

i odprowadzania œcieków w lokalach mieszkalnych i u¿ytkowych SM "JAS-MOS", wprowadzona zosta³a zmiana w czêstotliwoœci 

odczytów wodomierzy w lokalach mieszkalnych i u¿ytkowych - w miejsce odczytów kwartalnych wprowadzone zosta³y odczyty 

pó³roczne. Na podstawie przeprowadzonych odczytów dokonywane s¹ rozliczenia zu¿ycia wody oraz ustalane zaliczki z tytu³u 

dostawy wody i odprowadzania œcieków. Pragniemy zwróciæ Pañstwa uwagê na koniecznoœæ dok³adnego sprawdzenia stanu 

wodomierza, zanim zostanie on wpisany przez przedstawiciela Spó³dzielni do rejestru odczytów i potwierdzony Pañstwa podpisem. 

Tylko i wy³¹cznie odczyt zgodny ze stanem faktycznym gwarantuje dokonanie prawid³owego rozliczenia zu¿ycia wody

i odprowadzenia œcieków, a co za tym idzie, obci¹¿enie lokatorów odpowiednimi do zu¿ycia kwotami op³at.

Aby unikn¹æ niepotrzebnych kontrowersji i niespodzianek w postaci regulaminowych obci¹¿eñ za zu¿ycie wody

i odprowadzanie œcieków przypominamy równie¿ o obowi¹zku zg³oszenia na Administracjê osiedlow¹ (co najmniej z dwudniowym 

wyprzedzeniem) potrzeby rozplombowania wodomierza (np. w momencie remontu ³azienki). Rozplombowania wodomierza 

dokonuj¹ pracownicy Administracji spisuj¹c jednoczeœnie stosowny protokó³. W  takim przypadku rozliczenie wody za okres 

remontu nastêpuje w oparciu o œredni¹ z poprzedniego okresu rozliczeniowego, zaœ stwierdzenie uszkodzenia plomby w trakcie 
3

pó³rocznego odczytu powoduje obci¹¿enie rycza³towym naliczeniem wody (7 m / 1 osobê za 1 miesi¹c) wstecznie za okres

36 miesiêcy (zgodnie z § 11 ust. 6 w/w regulaminu).  

Osiedle A. Bo¿ka: ul. Zielona, Wrzosowa, Harcerska, Miodowa
Administracja przy ul. Zielonej 5, tel. 032 4718170

Osiedle Pionierów: ul. Pomorska, Warmiñska, Œl¹ska, Kaszubska, Kurpiowska
Administracja przy ul. Kaszubskiej 3, tel. 032 4730169

Osiedle PrzyjaŸñ: ul. Krasickiego, Moniuszki, Morcinka, Kopernika, Górnicza, Wyspiañskiego
Administracja przy ul. Staszica 8, tel. 032 4761255

Osiedle Zdrój: ul. Poprzeczna, Krótka, S³oneczna, 1 Maja, Ofiar Faszyzmu, Wieczorka, Konopnickiej, Karola
Miarki, 11 Listopada, Al. Jana Paw³a II, Kusociñskiego, Staszica.
Administracja przy ul. Staszica 8, tel. 032 4761255

Osiedle Z³ote £any: ul. Wiejska
Administracja przy ul. Staszica 8, tel. 032 4761255

Wodzis³aw Œl¹ski: ul. 26 Marca, Plac Zwyciêstwa, Wyszyñskiego, PCK
Administracja przy ul. Plac Zwyciêstwa 12, tel. 032 4551590



nas dzieje i ka¿de niepokoj¹ce zdarzenie zg³aszaæ odpowiednim 
s³u¿bom. Pamiêtajmy, ¿e nieruchomoœæ jest naszym wspólnym 

Otoczenie naszych budynków jest coraz ³adniejsze 
dziêki pracom prowadzonym przez administracje osiedlowe, 
czêsto przy czynnym udziale mieszkañców, którzy szczególnie 

dobrem, o które winniœmy dbaæ. Nie pozwólmy jej niszczyæ, tym 
anga¿uj¹ siê w utrzymywanie ogródków przy naszych 

bardziej ¿e w³aœnie z kieszeni zamieszkuj¹cych nieruchomoœæ 
budynkach. 

lokatorów pochodz¹ pieni¹dze potrzebne na naprawê tych 
Niestety, fala dewastacji nie omija naszych zasobów . 

zniszczeñ.
Celem wandali staj¹ siê m.in.  wyremontowane i pomalowane 
klatki schodowe, elewacje docieplonych budynków, drzwi 
wejœciowe. Ka¿dorazowo takie akty zg³aszane s¹ do organów 
œcigania, jednak wykrywalnoœæ tego typu wykroczeñ jest doœæ 
niska, zaœ koszty naprawy w znacz¹cy sposób obci¹¿aj¹ fundusz 
remontowy nieruchomoœci nimi dotkniêtej. St¹d nasz apel do 
mieszkañców, aby zwracaæ szczególn¹ uwagê na to co siê wokó³ 

Ogródek przy budynku – ul. 26 Marca 144,Wodzis³aw Œl.

Ogródek przy budynku – ul. Zielona 19 Jastrzêbie Zdrój

Zdewastowane  wejœcie do budynku 
przy ul. Pomorskiej 52,  Jastrzêbie Zdrój



KONSEK JANUSZ, KONSEK EWA
PPHU “KONSEK” SP.J.

ul.Œl¹ska

ul.Œl¹ska

ul.Wiejska


