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WYBORY DO RADY NADZORCZEJ
SPÓ£DZIELNI MIESZKANIOWEJ „JAS-MOS”
Szanowni Cz³onkowie
Niniejszym Zarz¹d Spó³dzielni informuje, ¿e Walne Zgromadzenie Cz³onków Spó³dzielni
odbêdzie siê w pierwszej po³owie maja bie¿¹cego roku. W tym roku spoœród Cz³onków wybrana zostanie
Rada Nadzorcza Spó³dzielni „JAS-MOS” na kolejn¹, 3-letni¹ kadencjê. Ka¿dy z cz³onków ma prawo
kandydowaæ i byæ wybranym do Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza sk³ada siê z 9 cz³onków. Do Rady
nie mog¹ kandydowaæ pracownicy SM „JAS-MOS”, ani osoby œwiadcz¹ce dla Spó³dzielni us³ugi.
Cz³onkami Rady nie mog¹ byæ równie¿ osoby, które zajmuj¹ siê interesami konkurencyjnymi wobec
Spó³dzielni. Cz³onkiem Rady nie mo¿na byæ d³u¿ej ni¿ dwie kolejne trzyletnie kadencje. Cz³onkowie
Rady za udzia³ w posiedzeniach otrzymuj¹ wynagrodzenie.
Jak kandydowaæ do Rady
Kandydatów do Rady zg³aszaj¹ cz³onkowie do kancelarii Spó³dzielni w nieprzekraczalnym
terminie do 27 kwietnia 2015 r., podaj¹c imiê i nazwisko kandydata. Zg³oszenie kandydata powinno byæ
poparte przez co najmniej 50 Cz³onków. Do zg³oszenia powinna byæ do³¹czona pisemna zgoda cz³onka
na kandydowanie do Rady oraz jego oœwiadczenie, ¿e nie zajmuje siê interesami konkurencyjnymi
wobec Spó³dzielni i nie œwiadczy us³ug na jej rzecz. W tym miejscu zwracamy uwagê, ¿e g³os poparcia
oddany przez osobê niebêd¹c¹ cz³onkiem nie jest wliczany do grona popieraj¹cych. Przypominamy,
¿e ¿ona (m¹¿) Cz³onka Spó³dzielni najczêœciej jest osob¹ niebêd¹c¹ cz³onkiem, wiêc jej (jego) podpis
nie bêdzie wa¿ny.
Czym zajmuje siê Rada
Rada Nadzorcza m.in. nadzoruje i kontroluje dzia³alnoœæ Spó³dzielni, uchwala plany finansowogospodarcze, zatwierdza strukturê organizacyjn¹ Spó³dzielni, corocznie sk³ada Walnemu
Zgromadzeniu sprawozdania zawieraj¹ce wyniki kontroli i ocenê sprawozdañ finansowych, uchwala
unormowania wewn¹trzspó³dzielcze okreœlaj¹ce zasady wspó³¿ycia mieszkañców, rozliczeñ kosztów
i przychodów i innych okreœlaj¹cych funkcjonowanie Spó³dzielni, jako zarz¹dcy nieruchomoœci, zasady
tworzenia i gospodarowania funduszami, rozpatruje odwo³ania cz³onków od uchwa³ zarz¹du, podejmuje
uchwa³y w sprawie pozbawienia cz³onkostwa, ustala wysokoœæ op³at zwi¹zanych z utrzymaniem
i eksploatacj¹ lokali.
Zachêcamy do kandydowania, szczególnie osoby maj¹ce wykszta³cenie prawnicze,
ekonomiczne i techniczne budowlane, instalacyjne, elektryczne. Zachêcamy do licznego uczestnictwa
w Walnym i do wybrania wartoœciowych dla Spó³dzielni osób, ¿eby przez kolejne trzy lata m¹drze
i dobrze przys³u¿y³y siê wszystkim mieszkañcom SM „JAS-MOS”.
Wzorce dokumentów, które nale¿y z³o¿yæ do Kancelarii Spó³dzielni wraz ze zg³oszeniem
kandydata na cz³onka Rady Nadzorczej dostêpne s¹ na stronie internetowej Spó³dzielni
www.smjasmos.pl, mo¿na je równie¿ otrzymaæ w siedzibie Spó³dzielni w Jastrzêbiu-Zdroju, przy
ul. S³onecznej 18A, pokój nr 1.
c.d. na stronie 2
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Plan remontów 2015
W grudniu 2014 roku Rada Nadzorcza Spó³dzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS” zatwierdzi³a plan remontów nieruchomoœci
na 2015 rok. Poni¿ej przedstawiamy zakres rzeczowy planowanych prac.

1 444 000,00

c.d. na stronie 3
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DODATKI MIESZKANIOWE
Osoby posiadaj¹ce niskie dochody mog¹ uzyskaæ pomoc w postaci dodatku mieszkaniowego. Wnioski o dodatek
mieszkaniowy nale¿y sk³adaæ w Referacie Dodatków Mieszkaniowych - Urzêdu Miasta. O dodatek mieszkaniowy mog¹
ubiegaæ siê osoby, które:
1. posiadaj¹ tytu³ prawny do lokalu (spó³dzielcze lokatorskie, w³asnoœciowe prawo do lokalu, umowa najmu)
2. posiadaj¹ wyrok o eksmisjê z przyznanym prawem do lokalu socjalnego.
3. zajmuj¹ lokal o powierzchni u¿ytkowej nie przekraczaj¹cej ni¿ej podanych norm oraz œredni miesiêczny dochód
gospodarstwa domowego z 3 miesiêcy poprzedzaj¹cych datê z³o¿enia wniosku nieprzekraczaj¹cy (przy 2 i wiêcej
osobach 1100,56 z³/osobê) odpowiednio:

2
2
2
2
2
2

Za dochód uwa¿a siê wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu sk³adek na ubezpieczenie
emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe. Do dochodu nie wlicza siê równie¿ dodatków dla sierot zupe³nych,
zasi³ków pielêgnacyjnych, zasi³ków okresowych z pomocy spo³ecznej, jednorazowych œwiadczeñ pieniê¿nych i œwiadczeñ w
naturze z pomocy spo³ecznej oraz dodatku mieszkaniowego.
O dodatek mieszkaniowy mog¹ ubiegaæ siê tak¿e osoby posiadaj¹ce zaleg³oœci czynszowe.
Osoba korzystaj¹ca z dodatku mieszkaniowego zobowi¹zana jest do regularnego dop³acania ró¿nicy pomiêdzy kwot¹
przyznanego dodatku a bie¿¹c¹ op³at¹ czynszow¹. Brak dop³at powoduje utratê dodatku mieszkaniowego, o który ponownie
mo¿na siê ubiegaæ po up³ywie terminu, na który zosta³ przyznany.
Szybkie za³atwienie formalnoœci i dostarczenie niezbêdnych dokumentów prowadzi czêsto do zachowania ci¹g³oœci
p³atnoœci czynszu i zapobiega powstawaniu zaleg³oœci.
Szczegó³owe informacje dotycz¹ce dodatków mieszkaniowych mo¿na uzyskaæ w Referacie Dodatków Mieszkaniowych Urzêdu Miasta telefon 47-851-00, oraz w sekcji windykacji tutejszej Spó³dzielni (pokój nr 15) telefon 47-626-36 wew. 60.

JAS-MOS

strona 4

Op³aty eksploatacyjne
za u¿ytkowanie lokali mieszkalnych w 2015 r.
W ostatnich dniach marca otrzymaj¹ Pañstwo

zostaæ skalkulowane na ni¿szym poziomie ni¿ op³aty

szczegó³owe specyfikacje op³at eksploatacyjnych i re-

dla u¿ytkowników lokali niebêd¹cych cz³onkami.

montowych wynikaj¹cych z planów dzia³alnoœci

W przypadku zdecydowanej wiêkszoœci nieruchomoœci

Spó³dzielni na rok 2015 zatwierdzonych przez Radê

op³aty eksploatacyjne pozosta³y na dotychczasowym

Nadzorcz¹ w grudniu ub.r. Przewidywane koszty dot.

poziomie pomimo przewidywanego wzrostu kosztów

podstawowej eksploatacji i utrzymania poszczególnych

eksploatacji, na 6 nieruchomoœciach op³ata eksplo-

2

nieruchomoœci w przeliczeniu na 1m /m-c kszta³tuj¹ siê
2

2

atacyjna dla Cz³onków Spó³dzielni wzros³a o 0,01 do

w przedziale od 1,86 z³/m /m-c do 2,99 z³/m /m-c przy

0,10 z³/m2 p.u., w przypadku 8 nieruchomoœci wzros³a

œrednim koszcie utrzymania zasobów wynosz¹cym

o ponad 0,10 z³/m2 p.u. Bez zmian w ca³ych zasobach

2,18 z³/m2/m-c (dla porównania w planie na rok 2014

Spó³dzielni pozosta³a op³ata na pokrycie kosztów

2

2

koszty te waha³y siê od 1,86 z³/m /m-c do 2,95 z³/m /m-c

konserwacji domofonów oraz op³ata na pokrycie

przy œrednim koszcie utrzymania zasobów

kosztów utrzymania instalacji AZART. Stawki op³at na

2

wynosz¹cym 2,14 z³/m /m-c). Z powy¿szego wynika,

pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania dŸwigów

¿e planowany œredni koszt utrzymania zasobów

osobowych, kosztów utrzymania przy³¹czy wodno-

Spó³dzielni wzroœnie w roku 2015 w porównaniu do

kanalizacyjnych oraz kosztów podatku od nieru-

2

roku 2014 o 0,04 z³/m /m-c, co stanowi 1,9 %. Koszty

chomoœci i op³at za wieczyste u¿ytkowanie terenów

te s¹ podstaw¹ kalkulacji nowych stawek op³at za lokale

zosta³y zmienione indywidualnie na poszczególnych

mieszkalne pobieranych w trakcie roku zaliczkowo od

nieruchomoœciach w zale¿noœci od wyników wyko-

ich u¿ytkowników.

nanych analiz. I tak – op³ata dot. dŸwigów osobowych

Nowe wysokoœci stawek op³at za lokale

pobierana jest od u¿ytkowników lokali w 9 nierucho-

obowi¹zuj¹ od kwietnia 2015 r., zgodnie z kalkulacjami

moœciach, od 04/2015 r. stawka op³aty wzros³a na

zawartymi w planie finansowo-gospodarczym i planie

3 nieruchomoœciach o 0,36 do 1,50 z³/osobê/m-c,

remontów. O ich wprowadzeniu zostali Pañstwo zawia-

op³ata dot. przy³¹czy wodno-kanalizacyjnych wzros³a

domieni jeszcze w grudniu ub.r. poprzez informacje

na 18 nieruchomoœciach, w wiêkszoœci przypadków

o wysokoœci zatwierdzonych stawek poszczególnych

o mniej ni¿ 0,10 z³/m-c/lokal, natomiast op³ata dot.

op³at dotycz¹cych danych nieruchomoœci. Stawki te

podatku od nieruchomoœci – w odniesieniu do 22

zosta³y oparte o przewidywany poziom kosztów

nieruchomoœci wyst¹pi³ wzrost o 0,05 z³/m2 p.u. lub

gospodarki zasobami mieszkaniowymi w bie¿¹cym

mniej, w pozosta³ych przypadkach op³aty nie uleg³y

roku oraz ró¿nicê pomiêdzy kosztami eksploatacji

zmianie lub zosta³y nieznacznie obni¿one w szcze-

i utrzymania poszczególnych nieruchomoœci, a uzys-

gólnoœci z uwagi na rozliczenia z lat ubieg³ych.

kanymi przychodami na ich pokrycie z lat poprzednich.

W przypadku najemców lokali mieszkalnych

Dodatkowo op³aty w ramach jednej nieru-

oraz osób zajmuj¹cych lokale bez tytu³u prawnego, na

chomoœci zosta³y zró¿nicowane w zale¿noœci od tytu³u

podstawie kosztów wynikaj¹cych z zatwierdzonego

prawnego do lokalu. Koszty eksploatacji i utrzymania

planu finansowo-gospodarczego na rok 2015 oraz

nieruchomoœci przypadaj¹ce na Cz³onków Spó³dzielni

w oparciu o zapisy ustawy o ochronie praw lokatorów

zostan¹ bowiem czêœciowo pokryte z nadwy¿ki

zosta³y ustalone stawki czynszu najmu oraz wysokoœæ

bilansowej Spó³dzielni zgodnie z decyzj¹ Walnego

op³at za bezumowne zajmowanie lokali obowi¹zuj¹ce

Zgromadzenia, w zwi¹zku z tym op³aty naliczane

od dnia 01.03.2015 r.

Cz³onkom Spó³dzielni na ka¿dej nieruchomoœci mog³y
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Zaleg³oœci w op³atach za lokale mieszkalne
i ich windykacja
Spó³dzielnia Mieszkaniowa „JAS-MOS” przedstawia

wg stanu na dzieñ 31 grudnia 2014 r. Warto

poni¿ej zestawienie zaleg³oœci w op³atach za

podkreœliæ, ¿e zaleg³oœci na dzieñ 31.12.2014r.

u¿ytkowanie lokali mieszkalnych przez ich

w porównaniu do stanu z dnia 31.12.2013r.

aktualnych u¿ytkowników, jakie wyst¹pi³y w

s¹ ni¿sze o ponad 93 000 z³.

Spó³dzielni na poszczególnych nieruchomoœciach

c.d. na stronie 6
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Windykacja to dochodzenie w sposób okreœlony

w indykacyjnymi Spó³dzielni obejmowane s¹

w przepisach prawnych zwrotu swojej rzeczy lub

wszystkie osoby zajmuj¹ce lokale.

nale¿noœci finansowej. Z uwagi na zaprezentowane

Pracownicy Spó³dzielni na bie¿¹co monitoruj¹ czy

powy¿ej, wystêpuj¹ce stale w Spó³dzielni, podobnie

nale¿noœci za u¿ytkowanie poszczególnych lokali

jak i we wszystkich innych spó³dzielniach mieszka-

wnoszone s¹ terminowo. W przypadku stwierdzenia

niowych, zaleg³oœci we wnoszeniu op³at za

zw³oki zostaje podjêta decyzja o wszczêciu

korzystanie z lokali mieszkalnych dzia³alnoœæ w za-

procedury windykacyjnej, która obejmuje w zale¿-

kresie windykacji nale¿noœci jest jedn¹ z podstawo-

noœci od konkretnej sytuacji postêpowanie upomi-

wych dzia³alnoœci Spó³dzielni. Spó³dzielnia ma

nawcze przeds¹dowe, postêpowanie s¹dowe lub

obowi¹zek windykowaæ, czyli odzyskiwaæ od swoich

egzekucyjne. Postêpowanie przeds¹dowe dotyczy

d³u¿ników nale¿ne jej pieni¹dze. Zgodnie z ustalon¹

dzia³añ Spó³dzielni podejmowanych w celu polu-

w Spó³dzielni procedur¹, opart¹ o przepisy ogólnie

bownego uzyskania sp³aty nale¿noœci przez

obowi¹zuj¹ce oraz unormowanie wewn¹trz-

d³u¿ników. W przypadku niepowodzenia podjêtych

spó³dzielcze, w przypadku braku zap³at wdra¿ane

przez Spó³dzielniê czynnoœci windykacyjnych

jest postêpowanie windykacyjne sk³adaj¹ce siê

zmierzaj¹cych do dobrowolnej sp³aty zad³u¿enia

z szeregu czynnoœci maj¹cych na celu sk³onienie

postêpowanie windykacyjne Spó³dzielni zmierza do

d³u¿ników do spe³nienia œwiadczeñ nale¿nych

uzyskania s¹dowego nakazu zap³aty, który uzu-

Spó³dzielni.

pe³niony w klauzulê wykonalnoœci jest podstaw¹

Postêpowanie takie dotyczy wszystkich osób

egzekucji komorniczej.

zad³u¿onych wzglêdem Spó³dzielni z powodu nie

W 2014 r. w ramach dzia³añ windykacyjnych

wnoszenia lub nieterminowego wnoszenia op³at

przeprowadzonych zosta³o blisko 130 wizji

nale¿nych Spó³dzielni. Za zad³u¿enie solidarnie

w lokalach d³u¿ników maj¹cych na celu rozpoz-

z cz³onkami Spó³dzielni oraz posiadaczami praw do
lokali odpowiadaj¹ osoby stale z nimi zamieszkuj¹ce
w lokalu. Z uwagi na powy¿sze dzia³aniami

nanie ich sytuacji maj¹tkowej i rodzinnej, do
osób zalegaj¹cych z op³atami wystosowano

c.d. na stronie 7
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ponad 1 300 wezwañ do zap³aty, a nastêpnie

o w³asnoœci lokali, je¿eli w³aœciciel lokalu zalega

do s¹du skierowano ponad 260 pozwów o zap³atê

d³ugotrwale z zap³at¹ nale¿nych od niego op³at

i 3 pozwy o eksmisjê. W tym samym okresie 225

mo¿na ¿¹daæ sprzeda¿y jego lokalu w drodze

uzyskanych nakazów zap³aty zosta³o skiero-

licytacji. W przypadku mieszkañ spó³dzielczych

wanych do egzekucji komorniczej i skutecznie

w³asnoœciowych konsekwencje i procedury utraty

zosta³y przeprowadzone 4 eksmisje, w tym 1 eks-

mieszkania z powodu zaleg³oœci s¹ takie same jak

misja do pomieszczenia tymczasowego.

przy mieszkaniach stanowi¹cych odrêbn¹ w³asnoœæ.

D³u¿nicy powinni mieæ œwiadomoœæ, ¿e komornik na

W 2014 r. w wyniku egzekucji z prawa do lokalu na

podstawie nakazu zap³aty mo¿e zaj¹æ ca³y ich

wniosek Spó³dzielni zosta³y zlicytowane 23

maj¹tek, a tak¿e wszystkie Ÿród³a dochodu i warto

mieszkania.

pamiêtaæ, ¿e pieni¹dze wyegzekwowane przez

Warto w tym miejscu równie¿ dodaæ, ¿e na ka¿dym

komornika nie s¹ w ca³oœci przekazywane do

etapie procedury windykacyjnej mo¿liwe jest

Spó³dzielni na poczet zad³u¿enia. W pierwszej

zawarcie porozumienia w sprawie ratalnej sp³aty

kolejnoœci zajête œrodki komornik przeznacza na

zad³u¿enia. D³u¿nik Spó³dzielni winien z³o¿yæ

swoje wynagrodzenie oraz na pokrycie dodatkowych

pisemny wniosek do Spó³dzielni przedstawiaj¹cy

op³at zwi¹zanych z prowadzon¹ egzekucj¹.

przyczynê powstania zaleg³oœci i proponowany

W ka¿dym bowiem przypadku wszelkie koszty

termin sp³aty zad³u¿enia lub proponowan¹ liczbê rat.

zwi¹zane z dochodzeniem nale¿noœci, w tym koszty

Bezwzglêdnym warunkiem zawarcia ze Spó³dzielni¹

zwi¹zane z postêpowaniem s¹dowym oraz

porozumienia w sprawie sp³aty zad³u¿enia w ratach

egzekucyjnym obci¹¿aj¹ d³u¿ników Spó³dzielni.

jest terminowe wywi¹zywanie siê z obowi¹zku

W roku 2014 w wyniku czynnoœci egzekucyjnych

wnoszenia do Spó³dzielni bie¿¹cych op³at. Nato-

komorników wyegzekwowane zosta³y od d³u¿ni-

miast osoby spe³niaj¹ce odpowiednie kryteria

ków zaleg³oœci w ³¹cznej kwocie ponad 370 000 z³.

uprawniaj¹ce do otrzymania dodatku mieszkanio-

Dodatkowo ponownie podkreœlamy, ¿e pozbawienie

wego (dochód rodziny, metra¿ mieszkania) zachê-

mieszkania (eksmisja z lokalu) nie jest wprawdzie

camy do korzystania z tej formy wsparcia

bezpoœredni¹ konsekwencj¹ zad³u¿enia w op³atach,

finansowego w zakresie czêœciowego pokrywania

ale jest z nim najczêœciej zwi¹zana, poniewa¿

bie¿¹cych op³at. W ubieg³ym roku na konto

podstawow¹ przyczyn¹ eksmisji jest brak (utrata)

Spó³dzielni z tego tytu³u wp³ynê³y z gmin

tytu³u prawnego do lokalu, a tytu³ prawny do lokalu

Jastrzêbie-Zdrój oraz Wodzis³aw Œl¹ski dop³aty

mo¿na utraciæ w³aœnie z powodu zaleg³oœci. Tak wiêc

do op³at mieszkañców w ³¹cznej wysokoœci

utrata mieszkania mo¿e byæ dotkliwym poœrednim

ponad 746 000 z³. Szczegó³owych informacji

skutkiem zaleg³oœci w op³atach, nawet w przypadku

dotycz¹cych mo¿liwoœci oraz zasad ubiegania siê

w³asnoœciowego prawa do lokalu czy prawa

o te œwiadczenia udzielaj¹ pracownicy dzia³u windy-

odrêbnej w³asnoœci lokalu, którego nie nale¿y

kacji Spó³dzielni. Okresowo s¹ one równie¿

lekcewa¿yæ. Niektórzy d³u¿nicy s¹ przekonani, ¿e

zamieszczane na stronie internetowej Spó³dzielni

jeœli s¹ w³aœcicielami mieszkania, to nikt nie ma

(www.smjasmos.pl) oraz publikowane w biuletynie

prawa odebraæ im w³asnoœci. Jest to przekonanie

spó³dzielczym (w tym numerze na str. 3).

ca³kowicie b³êdne, gdy¿ zgodnie z ustaw¹

JAS-MOS

Zdrowych
i Weso³ych Œwi¹t Wielkanocnych
spêdzonych w mi³ej atmosferze,
wiosennych uœmiechów i pogody ducha
¿ycz¹
Rada Nadzorcza, Zarz¹d
oraz Pracownicy
Spó³dzielni Mieszkaniowej
„JAS-MOS”
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