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2. Organizacja i funkcjonowanie organów Szanowni Mieszkańcy
S p ó ł d z i e l n i  „ J A S - M O S ” ,  t j .  w a l n e g o  
zgromadzenia, rady nadzorczej oraz zarząduW maju br. zakończyła się, wymagana ustawą 
Dokumentacja Walnych Zgromadzeń Spółdzielni Prawo spółdzielcze, lustracja pełna naszej 
Mieszkaniowej  „JAS-MOS” w Jastrzębiu-Zdroju Spółdzielni. Lustrator przeprowadził kontrolę za 
zorganizowanych w latach 2011 - 2013, nie budzi ostatnie 3 lata jej działalności, tj. za okres od stycznia 
zastrzeżeń.2011 do końca grudnia 2013 roku. Rada Nadzorcza, 
Materiały udostępnione członkom Spółdzielni po zapoznaniu się z Protokołem z lustracji i po 
Mieszkaniowej „JAS-MOS” w Jastrzębiu-Zdroju wysłuchaniu lustratora, wobec faktu braku 
(m.in. w biuletynie „Nasze Mieszkanie” i na stronie sformułowania jakichkolwiek wniosków przez 
internetowej Spółdzielni), stanowiące przedmiot lustratora i Związek Rewizyjny Spółdzielczości 
obrad Walnych Zgromadzeń, odzwierciedlały stan Mieszkaniowej, w trakcie obrad tegorocznego 
faktyczny i pozwalały na podjęcie uchwał, w ramach Walnego Zgromadzenia przedstawiła członkom        
posiadanych przez w/w organ Spółdzielni uprawnień w tym temacie tylko informację.
ustawowych i statutowych.
Analiza działalności Rady Nadzorczej, wykazała,      Poniżej zamieszczamy tematykę lustracji oraz 
iż prowadzona ona była w sposób prawidłowy, skrótowo jej wyniki. W trakcie kontroli lustrator ocenił: 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz 
postanowieniami statutu Spółdzielni, a podejmowane 1.  Zasady organizacji i funkcjonowania organów 
decyzje i uchwały wynikały z jej uprawnień                  Spółdzielni „JAS-MOS”, w tym procesów 
i kompetencji.zarządzania i funkcjonowania Spółdzielni, jako 
Zarząd Spółdzielni w sposób prawidłowy i pełny korporacji oraz przedsiębiorstwa spółdzielczego.
realizował zadania i obowiązki wynikające                 D z i a ł a l n o ś ć  S p ó ł d z i e l n i  z g o d n a  b y ł a                            
z zarządzania i kierowania działalnością Spółdzielni. z obowiązującymi wymogami postanowień 
Podejmowane przez Zarząd uchwały, uzasadnione statutowych i regulaminowych Spółdzielni, zgodnymi 
były potrzebami Spółdzielni oraz zgodne były             z obowiązującym prawem. 

Plany gospodarcze zawierały szczegółowe plany 
finansowe dla zasobów Spółdzielni z podziałem 
kosztów na poszczególne nieruchomości.
Realizacja planów gospodarczo – finansowych        
(w tym planów remontów) podlegała systematycznej 
ocenie i kontroli przez Radę Nadzorczą.  
W okresie objętym lustracją w Spółdzielni 
Mieszkaniowej „JAS-MOS” w Jastrzębiu-Zdroju 
przeprowadzone były 2 kontrole zewnętrzne: 
Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu- 
Zdroju – kontrola doraźna przestrzegania przepisów 
przeciwpożarowych oraz Powiatowej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej Wodzisław Śląski - 
kontrola sanitarna. Kontrolujący nie stwierdzili           
w działalności Spółdzielni nieprawidłowości czy 
niezgodności z obowiązującymi unormowaniami 
prawnymi.

   

Lustracja naszej Spółdzielni
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z uprawnieniami przewidzianymi w obowiązujących Przyjęta i zatwierdzona przez Radę Nadzorczą 
regulacjach „Prawa spółdzielczego” i Statutu struktura organizacyjna Spółdzielni Mieszkaniowej 
Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS” w Jastrzębiu- „JAS-MOS” w Jastrzębiu-Zdroju dostosowana była 
Zdroju. Działalność Zarządu nie wykazała uchybień do bieżących potrzeb Spółdzielni, z uwzględnieniem 
lub nieprawidłowości i nie wymaga formułowania jej wielkości.
uwag i wniosków. Spółdzielnia nie posiada przeterminowanych 

zobowiązań.
3.    Zarządzanie nieruchomościami.
Planowane na lata 2011 - 2013, prace remontowo - Zarząd Spółdzielni zgodnie z Ustawą o spółdzielniach 
konserwacyjne zasobów mieszkaniowych Spółdzielni mieszkaniowych prowadzi odrębnie dla każdej 
Mieszkaniowej „JAS-MOS” w Jastrzębiu-Zdroju nieruchomości ewidencję i rozliczanie przychodów. 
ustalone zostały w oparciu o rzeczywiste potrzeby     S półdzielnia Mieszkaniowa „JAS-MOS” w Jastrzębiu-
i możliwości finansowe. Zdroju - w latach 2011 – 2013 - stosowała różnorodne 
Przyjęte na lata 2011 - 2013 planowane zakresy prac formy dochodzenia należności, a do rutynowych 
modernizacyjnych i  remontowych zostały działań należało wysyłanie wezwań do zapłaty, 
zrealizowane. przeprowadzanie rozmów z dłużnikami. Działania 
Stosowane w badanym okresie procedury i zasady, Spółdzielni obejmowały cały wachlarz dostępnych 
były zgodne z obowiązującymi w Spółdzielni prawem środków – od pomocy w otrzymaniu dodatku 
zasadami wyłaniania wykonawców oraz zapewniały mieszkaniowego, rozkładania zadłużenia na raty, 
realizację planowanych zadań w zakresie właściwego poprzez kierowanie spraw do sądu o nakaz zapłaty     
u t rzymania stanu technicznego zasobów i eksmisję. 
mieszkaniowych. Ocena sytuacji finansowej i majątkowej Spółdzielni, 
Zawarte umowy, umożliwiły prawidłowe wykonanie     dokonana w oparciu o informacje i ustalenia zawarte 
i rozliczenie zleceń oraz gwarantowały członkom w sprawozdaniach finansowych Spółdzielni za lata 
Spółdzielni właściwie rozumianą ochronę interesów. 2011 – 2013 oraz raportów biegłych rewidentów, 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „JAS-MOS” w Jastrzębiu- wskazuje na dobre wskaźniki płynności finansowej     
Zdroju korzystała wobec wykonawców robót i zdolności płatniczej zapewniające terminową spłatę 
remontowo – budowlanych z przewidywanych zobowiązań.
umowami sankcji finansowych

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Zgromadzenia zamieszczona jest, zgodnie                
„JAS-MOS” w bieżącym roku odbyło się w czterech z zapisami statutowymi, na stronie internetowej 
częściach. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniami Spółdzielni oraz była wywieszona na tablicy ogłoszeń       
Zarządu oraz Rady Nadzorczej z działalności za  w siedzibie Spółdzielni.
2013 r. uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu Oprócz w/w tematów w trakcie poszczególnych 
członkowie przyjęli w/w sprawozdania bez części Walnego Zgromadzenia, w ramach zgłaszania 
zastrzeżeń, a także udzielili członkom Zarządu wolnych głosów, uwag i zapytań, poruszane były 
absolutorium. sprawy związane bezpośrednio z funkcjonowaniem 

W sumie podjęto 12 uchwał, 6 uchwał nieruchomości i ich otoczeniem.
zatwierdzających sprawozdawczość za 2013 r. oraz Niestety, liczba członków uczestniczących          
po jednej uchwale w sprawach zatwierdzenia zmiany w obradach Walnego Zgromadzenia była jak zwykle 
treści statutu, podziału nadwyżki bilansowej za   z nikoma. W tym miejscu prosimy o udział członków                  
2013 r., oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, w obradach przyszłego Walnego Zgromadzenia,       
uchylenia jednej uchwały Rady Nadzorczej a wcześniej wszystkich mieszkańców do udziału       
wykluczającej członka ze Spółdzielni, przyznania w jes iennych spotkaniach remontowych.                    
środków na likwidację barier architektonicznych oraz O datach spotkań poinformujemy jak zwykle              
zbycia pomieszczenia lokalu użytkowego na   w  g ab lo tk ac h.        
ul. Harcerskiej 3. Treść wszystkich uchwał Walnego 

Walne Zgromadzenie 
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Trwają prace remontowe zaplanowane do realizacji w 2014 roku. Na całych zasobach Spółdzielni 
zaplanowano wykonanie robót o wartości ok. 9 mln złotych, w tym również związanych z etapowym lub 
kompleksowym dociepleniem budynków. Na dzień dzisiejszy zrealizowano już większość planowanych prac 
związanych z dociepleniem ścian szczytowych oraz elewacji, remontem kanalizacji deszczowych, wymianą 
okienek piwnicznych i na klatkach schodowych oraz remontów schodów wejściowych do klatek schodowych. 
Znaczna część robót brukarskich, elektrycznych, remontów instalacji ogromowych, instalacji wod.-kan., prac 
związanych z dostosowaniem budynków wysokich (ul. Śląska, ul. Kaszubska) do obecnie obowiązujących 
przepisów w zakresie p.poż. oraz remontów balkonów jest bardzo zaawansowana. 

Przypominamy, że roboty remontowe są finansowane ze zgromadzonych na poszczególnych 
nieruchomościach opłat na funduszu remontowym tzn., że każda nieruchomość sama finansuje prace które są na 
niej przeprowadzane. Jedynie, kompleksowo docieplane budynki, zgodnie z obowiązującymi zasadami 
rozliczania kosztów termomodernizacji,  finansowane są przez mieszkańców tych budynków (a nie całych 
nieruchomości). Budynki są docieplane po wyrażeniu takiej woli przez wymaganą większość, co najmniej 60 %, 
posiadaczy lokali w budynku.

W gablotach ogłoszeń umieszczonych na klatkach schodowych znajdziecie Państwo szczegółowy zakres 
prac remontowych przewidzianych do realizacji na poszczególnych nieruchomościach zgodnie z planem 
remontów na 2014r. 

Poniżej przedstawiamy przykładowe realizacje.

REALIZACJA PRAC W TOKU

Docieplony budynek -  Zielona 24-42    

Instalacja odgromowa - Miodowa 2-4

Wyremontowany parking -  Zielona 5-7

Nawierzchnia -  Poprzeczna 2-6

dokończenie na str. 4
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W prace związane z utrzymaniem terenów zielonych chętnie włączają się sami mieszkańcy, którzy dbają         
o ogródki przydomowe, upiększając otoczenie budynków.

Poza pracami remontowymi, administracje nadzorują również właściwą realizację prac eksploatacyjnych 
związanych m.in. z utrzymaniem terenów zielonych jak i placów zabaw. W br. na placach zabaw zarządzanych 
przez naszą Spółdzielnie wymieniono wiele wyeksploatowanych urządzeń zabawowych. Koszt zakupionych        
i zamontowanych urządzeń wynosił blisko 200 tys. zł. 

Plac zabaw -  ul. Miodowa

Plac zabaw - ul. Wyszyńskiego 

ul. Wieczorka 21

Plac zabaw -  ul. Wiejska

Plac zabaw - ul. Kaszubska

ul. 26 Marca 118-128

dokończenie na str. 5
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ul. Kaszubska 1  ul. Zielona 43

W związku z wpływającymi w ostatnim okresie Jednocześnie informujemy, że Spółdzielnia 
wnioskami o udostępnienie zapisu z kamer udostępnia dane z monitoringu aktualnie przez nią 
monitoringu wizyjnego, informujemy że przepisy posiadane właściwym organom wykonującym funkcje 
prawa nie zezwalają na udostępnianie przez publiczne (Policja, Sądy, Prokuratura), które uznają 
Spółdzielnię mieszkańcom nagrań z monitoringu za uzasadnione uzyskanie tychże danych i we 
z a i n s t a l o w a n e g o  n a  p o s z c z e g ó l n y c h  właściwym trybie zwrócą się o ich przedstawienie      
nieruchomościach. w toku prowadzonych postępowań. Rejestrowane 

Podkreślić należy, że monitoring został przy pomocy monitoringu dane podlegają zniszczeniu 
zamontowany na poszczególnych lokalizacjach   p o  u pły w ie 10 dni od ich utrwalenia. W związku           
w konkretnym celu ochrony dóbr ogólnych z powyższym w przypadku zdarzenia, które mogłoby 
mieszkańców nieruchomości, tj. zapewnienia im być zarejestrowane przez kamerę należy zwrócić się 
bezpieczeństwa oraz porządku, oraz w celu do Spółdzielni w terminie do 9-ciu dni od zdarzenia      
zapob iegan ia  na ruszen iom tak ich  dóbr.    o   za b ez p ie cz en ie   n ag ra n ia  wskazując jak 
Za pośrednictwem monitoringu rejestrowane są najdokładniej obszar oraz godzinę ewentualnego 
dane, stanowiące dobra prawnie chronione (jak zdarzenia, tak aby jego udostępnienie było możliwe 
wizerunek, czy sytuacje z życia prywatnego właściwym organom po upływie przedmiotowego 
m i e s z k a ń c ó w ) ,  w p i s u j ą c e  s i ę  p o n a d t o  czasu.
niejednokrotnie w definicję danych osobowych. 
Wobec tego, zbieranie takich danych, jak                    
i administrowanie nimi podlega szczególnym 
rygorom, wynikającym z przepisów prawa,                
w szczególności z Kodeksu cywilnego, Ustawy z dnia 
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych, jak i z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.    
o ochronie danych osobowych. Z tego zaś wynika,     
iż udostępnianie takich danych podmiotowi trzeciemu 
(osobie prywatnej) możliwe jest tylko za zgodą osoby, 
której dane te dotyczą (tj. w tym przypadku osoby, 
której obraz został utrwalony za pośrednictwem 
monitoringu).

UDOSTĘPNIANIE ZAPISÓW MONITORINGU
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Kwestia dobrej woli czy obowiązek?

Sprzątanie po swoim psie jest w naszym kraju OBOWIĄZKIEM. Od decyzji poszczególnych gmin zależy ile 
wynosi mandat za nie sprzątnięcie kupy swojego psa. W Jastrzębiu-Zdroju, zgodnie z uchwałą Rady Miasta, 

można „zarobić” od 20,00 do nawet 500,00 zł.

Na całym świecie ludzie sprzątają po psach i jest to normalne. 

Nikt się tego nie wstydzi, nikt się z tego nie śmieje. Normalne jest to, że jeśli opiekuję się psem, to jestem za 
niego odpowiedzialny. A odpowiedzialność nie wiąże się tylko z wizytą u weterynarza czy nakarmieniem psa. 

Jest to także dbanie o to, by nikomu nie przeszkadzał i by nie zanieczyszczał otoczenia. Psia kupa to nie tylko 
bród i smród - to także bakterie, które zagrażają zdrowiu twoich sąsiadów i ich dzieci. 

Gdzie mam wyrzucić psią kupę, przecież nie ma specjalnych pojemników?

Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój nieczystości po 
zwierzętach, UMIESZCZONE W SZCZELNYCH TORBACH, mogą być wyrzucane do pojemników służących 

do zbierania odpadów komunalnych, czyli do pojemników na „zwykłe” śmieci.

NIE PODOBAJĄ CI SIĘ TAKIE ZNAKI ………..

W związku z licznymi interwencjami w sprawie łatwego sposobu zdobycia pożywienia i przesiadują w 
zanieczyszczeń elewacji i balkonów odchodami jego pobliżu. Jednocześnie przestrzegamy,             
ptaków, ponawiamy apel do mieszkańców, aby nie że gołębie są nosicielami pasożytów groźnych        
dokarmiać gołębi w pobliżu budynków mieszkalnych. dla człowieka.
Dokarmiane gołębie łatwo przyzwyczajają się do 

SPRZĄTAJ PO SWOIM PSIE!

NIE DOKARMIAĆ GOŁĘBI!

…….. TO SPRZĄTAJ PO SWOIM PSIE!
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Spółdzielnia Mieszkaniowa “JAS-MOS” ; 44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. Słoneczna 18A 
tel/fax 32 47-626-36, 37, 38; 032 47-61-074;
e-mail sm@smjasmos.pl; www.smjasmos.pl
Biuletyn jest redagowany przez pracowników i członków SM “JAS-MOS”
Skład rady redakcyjnej :
Jacek Musialik, Joanna Sobierańska, Andrzej Baran, Barbara Olszok.

Za treść pozycji reklamowych Spółdzielnia nie ponosi odpowiedzialności

     

     

     

     

     

Osoby posiadające niskie dochody mogą uzyskać pomoc w postaci dodatku mieszkaniowego. 
Wnioski o dodatek mieszkaniowy należy składać w Referacie Dodatków Mieszkaniowych w Urzędzie Miasta.  

Aby otrzymać dodatek mieszkaniowy należy spełniać jednocześnie 3 warunki:
1. Posiadać tytuł prawny do zajmowanego lokalu (najemcy, podnajemcy, członkowie spółdzielni 

mieszkaniowych zamieszkujący na podstawie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, osoby 
zamieszkujące w lokalach stanowiących ich własność, właściciele lokali mieszkalnych, osoby zajmujące 
lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekujące na przysługujący im lokal socjalny lub zamienny).

2. Powierzchnia użytkowa mieszkania nie może przekraczać określonych norm powierzchni w zależności 
od ilości zamieszkałych w lokalu osób:

2
1) gospodarstwo 1 osobowe 45,50 m

2
2) gospodarstwo 2 osobowe 52,00 m

23) gospodarstwo 3 osobowe 58,50 m
24) gospodarstwo 4 osobowe 71,50 m
25) gospodarstwo 5 osobowe 84,50 m
2

6) gospodarstwo 6 osobowe 91,00 m
3. Należy spełniać następujące kryteria dochodowe:

Średni miesięczny dochód obliczony z pełnych trzech ostatnich miesięcy poprzedzających datę złożenia 
wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie może przekraczać 1 055,56 zł oraz 1 477,79 zł dla 
gospodarstw jednoosobowych.
Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek 
na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach      
o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Osoba korzystająca z dodatku mieszkaniowego zobowiązana jest do regularnego dopłacania różnicy 
pomiędzy kwotą przyznanego dodatku, a bieżącą opłatą czynszową. Brak dopłat powoduje utratę dodatku 
mieszkaniowego, o który ponownie można się ubiegać po upływie terminu, na który został przyznany.

Szczegółowe informacje dotyczące dodatków mieszkaniowych można uzyskać w Referacie Dodatków 
Mieszkaniowych Urzędu Miasta tel. 32 / 4785100

WOLNE LOKALE

DODATEK MIESZKANIOWY

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS” w Jastrzębiu-Zdroju informuje, iż posiada do wynajęcia 
następujące lokale użytkowe przeznaczone na działalność biurową, usługową lub handlową.

1.  Lokal przy ul. Miodowej 2 w Jastrzębiu-Zdroju, zlokalizowany na parterze budynku mieszkalnego
2 2       o p.u. 48,74 m , stawka najmu 13,00 zł/m (netto) plus opłaty za media. 

2. Lokal przy ul. Of. Faszyzmu 12 w Jastrzębiu-Zdroju, zlokalizowany na parterze budynku
2 2       mieszkalnego o p.u. 78,20 m , stawka najmu 12,50 zł/m (netto) plus opłaty za media.

3. Lokal przy ul. Pl. Zwycięstwa 12 w Wodzisławiu Śl., zlokalizowany w piwnicy budynku
2 2       mieszkalnego o p.u. 7,36 m , stawka najmu 10,50 zł/m (netto).

4.  Lokal przy ul. 1Maja 2-8 w Jastrzębiu-Zdroju, zlokalizowany na parterze budynku mieszkalnego 
2 2       o p.u. 52,30 m , stawka najmu 27,00 zł/m (netto) plus opłaty za media.

5.  Lokal przy ul. Górniczej 38 w Jastrzębiu-Zdroju, zlokalizowany na parterze budynku mieszkalnego 
2 2       o p.u. 15,20 m , stawka najmu 8,50 zł/m (netto) plus opłaty za media.

6.  Lokal przy ul. Górniczej 40 w Jastrzębiu-Zdroju, zlokalizowany na parterze budynku mieszkalnego 
2 2       o p.u. 24,28 m , stawka najmu 8,50 zł/m (netto) plus opłaty za media.

Bliższych informacji na temat wolnego lokalu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni przy ul. 
Słonecznej 18a (pokój nr 17) lub pod numerem telefonu: 47-626-36 wew. 53.



CENTRUM  LOGOPEDYCZNE
Jastrzębie Zdrój

ul. Beskidzka PU 137 nr 1, tel: 32/476 10 25;     ul. Zdrojowa 5, tel: 32/733 10 53

www.logopeda.net.pl    www.logopedia.pl 

•  Niepubliczne Przedszkole Centrum Logopedycznego z oddziałem integracyjnym

•  Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Centrum Logopedyczne

•  Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka ( od 0 do 7 r. życia)

•  Studia Podyplomowe: Logopedia ( surdologopedia, neurologopedia), 

   Wczesne Wspomaganie Rozwoju, Terapia Pedagogiczna, inne

•  Praktyczna Akademia Zdrowia i Holistycznej Terapii (Akademia Rodzica, Uniwersytet Otwarty) 

Weryfikowany od ponad 25 lat program autorski Jolanty Falany - Kozłowskiej, 
stale wzbogacany: 

Prowadzimy szkolenia, warsztaty, staże, zapewniamy praktyki, 
uczymy praktycznych umiejętności, wydajemy certyfikaty. 


