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ZALEGŁOŚCI W OPŁATACH ZA LOKALE MIESZKALNE

Na dzień 31.12.2015 r. zaległości w opłatach za użytkowanie lokali mieszkalnych przez ich aktualnych użytko-
wników przekroczyły w naszej Spółdzielni nieznacznie poziom 2,5 mln zł i z łącznej liczby 6536 lokali, które znajdują 
się w zasobach Spółdzielni zadłużeni byli użytkownicy 1728 lokali, w tym w odniesieniu do 1347 lokali zaległości nie 
przekraczały wymiaru 3-miesięcznych opłat. 

W trakcie 2015 r. zadłużenie kształtowało się następująco:

Spółdzielnia w celu odzyskania zaległości prowadzi działania windykacyjne w szerokim zakresie. Na bieżąco 
analizowany jest poziom zadłużenia mieszkańców oraz podejmowane są odpowiednie działania, które mają na celu  
odzyskanie zaległych należności wobec Spółdzielni. W ramach działań windykacyjnych w roku 2015 
przeprowadzonych zostało ponad 100 wizji w lokalach dłużników mających na celu rozpoznanie ich sytuacji 
majątkowej i rodzinnej; do osób które posiadały zaległości w opłatach wystosowano ponad 1000 wezwań do zapłaty,     
a następnie do sądu skierowano prawie 250 pozwów o zapłatę o łącznej wartości 785 181,15zł i 12 pozwów o eksmisję.    
W tym samym okresie uzyskano 220 nakazów zapłaty na łączną kwotę 698 281,43 zł, zostało skierowanych do 
egzekucji komorniczej i skutecznie zostało przeprowadzonych 5 eksmisji, w tym 2 eksmisje do pomieszczeń 
tymczasowych. Ponadto do 31 grudnia br. w wyniku egzekucji  z prawa do lokalu na wniosek Spółdzielni zostały 
zlicytowane 33 mieszkania (w tym, w stosunku do 2 postanowień złożono zażalenie).  

c.d. na stronie 2

W celu zintensyfikowania działań windykacyjnych Zarząd Spółdzielni w październiku 
2015r. podpisał umowę o współpracy z Krajowym Rejestrem Długów (KRD BIG S.A.). 
Krajowy Rejestr Długów jest narzędziem pozwalającym w bezpośredni sposób wpłynąć na 
regulację zobowiązań przez dłużników. Wpis w KRD dotyczący zadłużenia skutkuje dla 
dłużnika ograniczeniem możliwości swobodnego funkcjonowania na rynku konsumenckim 
lub prowadzenia działalności gospodarczej, nawet do 10 lat. Dłużnik, który jest wpisany do 
KRD ma ograniczone możliwości otrzymania kredytu od banku bądź pokrewnych instytucji 
finansowych, nie może dokonywać zakupów w systemie ratalnym, nie podpisze umowy        

z operatorem sieci komórkowej bądź nie będzie miał możliwości założenia telewizji satelitarnej itd. Firmy świadczące te 
usługi mogą Dłużnikowi zupełnie odmówić współpracy lub zaoferować mniej korzystne warunki.
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WZROST STAWEK OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI W JASTRZĘBIU-ZDROJU

W grudniu ubiegłego roku Rada Miasta Jastrzębie- deklaracje wskazujące liczbę osób zamieszkałych      

Zdrój podjęła uchwałę w sprawie podwyżki stawek w każdej nieruchomości, które stanowią podstawę 

opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie 
Nowe stawki opłat ustalone zostały od dnia             odpadami komunalnymi i w trybie wynikającym        

1 lutego 2016 r. i dla zabudowy wielorodzinnej z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku                
wynosić będą odpowiednio 12,60 zł/osobę/m-c       w gminach na bieżąco dokonuje ich aktualizacji.        
w przypadku gdy odpady zbierane będą w sposób Z uwagi na powyższe zwracamy się do Państwa 
selektywny oraz 19,60 zł/osobę/m-c w sytuacji gdy ponownie z prośbą o spełnianie obowiązku bieżącej 
odpady nie będą odpowiednio segregowane. Zmiana aktualizacji liczby osób zamieszkujących w Państwa 
ta oznacza podwyżkę opłaty dla osób segre- lokalach - w administracjach osiedlowych znajdują 
gujących śmieci o 80 %, natomiast stawka opłaty się druki stosownych oświadczeń do wypełnienia. 
stosowana w przypadkach, gdy śmieci nie są Biorąc pod uwagę fakt, że opłata za gospodarowanie 
segregowane wzrasta o 40 %. odpadami komunalnymi stanowić będzie istotny 

Spółdzielnia wprowadziła stawki wynikające       składnik łącznego wymiaru opłat za lokal, w szcze- 
z w/w uchwały Rady Miasta do opłat naliczanych gólności w przypadku większej liczby osób zamiesz-
użytkownikom lokali położonych w Jastrzębiu- kałych (dla rodziny 4-osobowej zamieszkałej            
Zdroju. Szczegółowe specyfikacje otrzymali Pań- w Jastrzębiu-Zdroju przekroczy obecnie 50 zł/m-c), 
stwo w ostatnich dniach do skrzynek pocztowych, warto pamiętać o powyższych regulacjach. Spół-
wraz z rozliczeniem kosztów zużycia wody za II dzielnia nie będzie mogła odzyskać opłat pobranych 
półrocze 2015 r. przez Urząd w poprzednich miesiącach, wszelkie 

Przy tej okazji przypominamy Państwu, że 
korekty mogą mieć miejsce wyłącznie na bieżąco, 

podstawą rozliczeń z Urzędem Miasta opłat za 
ustawa nie przewiduje bowiem możliwości zmniej-

gospodarowanie odpadami komunalnymi jest 
szania liczby zadeklarowanych osób za okresy 

liczba osób zamieszkujących w poszczególnych 
minione.       

lokalach. W oparciu o uzyskane od Państwa 

informacje Spółdzielnia składa do Urzędu stosowne 

Spółdzielnia rozpoczęła już wysyłkę wezwań do zapłaty z informacją o zamiarze umieszczenia danych o wysokości 
zadłużenia w KRD. Do końca grudnia 2015 roku wezwania takie trafiły do pierwszej grupy około 100 dłużników 
spełniających odpowiednie kryteria umożliwiające wpisanie dłużnika do rejestru KRD. Dla przypomnienia: wpisu do 
rejestru KRD można dokonać w przypadku gdy:
-  zaległości przekroczą kwotę 200 zł,
-  termin wymagalności zobowiązań wynosi co najmniej 60 dni,
- upłynął co najmniej miesiąc od wysłania dłużnikowi wezwania do zapłaty zawierającego informację o zamiarze 
przekazania danych do KRD.
Do chwili obecnej do rejestru Dłużników Spółdzielnia wpisała dane osób zadłużonych w Spółdzielni na kwotę ponad 
420 tysięcy złotych - dalsze osoby dopisywane będą sukcesywnie.Wszyscy dłużnicy, którzy spełniają powyższe 
kryteria po uprzednim poinformowaniu zostaną wpisani do rejestru dłużników. W bazie zostaną również  umieszczone 
dane osób, które pozostają obojętne wobec windykacji przedsądowej lub sądowo-egzekucyjnej.
Biorąc pod uwagę skalę wzrastającego zadłużenia należy zdawać sobie sprawę, że jedynie terminowe i regularne 
opłacanie swoich zobowiązań jest szansą na zachowanie płynności finansowej i uniknięcie popadnięcia w spiralę 
długów. Czasami jednak zdarzają się sytuacje losowe powodujące, iż w danym momencie kondycja finansowa naszego 
domowego budżetu uniemożliwia zapłatę czynszu. W takim przypadku należy podjąć natychmiastowe działania            
i zgłosić się do działu windykacji Spółdzielni, aby sprawę zadłużenia załatwić w sposób polubowny i nie narażać się na 
dodatkowe koszty postępowania windykacyjnego oraz na umieszczenie swoich danych w rejestrze dłużników KRD.
Dodatkowych informacji w sprawach związanych z zaległościami i możliwością ich spłaty udziela dział windykacji 
(pokój nr 15) tel. 32476 26 36 wewn. 62 i 60.
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WARTO ZDECYDOWAĆ SIĘ NA DOCIEPLENIE BUDYNKU

W styczniu br. Rada Nadzorcza naszej Spółdzielni zewnętrznych (np. Banku Gospodarstwa Krajowego, 
zatwierdziła aneks do Zasad realizacji i finansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska         
dociepleń budynków stanowiących zasoby mieszka- i Gospodarki Wodnej, Regionalnego Programu 
niowe Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS”. Operacyjnego Województwa Śląskiego).
Wskutek powyższej zmiany, która obowiązuje od Zachęcamy mieszkańców budynków, które nie 
dnia zatwierdzenia, uważa się że mieszkańcy zostały jeszcze docieplone do składania wniosków    
wyrażają zgodę na docieplenie budynku, jeżeli co w sprawie docieplenia, popartych przez jak 
najmniej 55% użytkowników lokali w danym największą liczbę użytkowników lokali.
budynku wyrazi zgodę na jego docieplenie wraz      P r zeprowadzenie  prac dociepleniowych pozwala 
z jednoczesnym zobowiązaniem się do pokrycia na:
kosztów prac. Swoją akceptację dla proponowanego - obniżenie zużycia kosztów centralnego ogrze-
przeprowadzenia prac dociepleniowych wyraża się wania - zużycie energii cieplnej w docieplonym 
podczas ankietowania przeprowadzanego przez budynku jest mniejsze nawet o kilkadziesiąt procent 
pracowników spółdzielni na wniosek mieszkańców. od zużycia ciepła w niedocieplonym budynku tego 
W dostarczonej ankiecie zamieszcza się informacje samego typu, co jednocześnie ma korzystny wpływ 
techniczne i finansowe proponowanych prac w celu na środowisko (zmniejszenie emisji zanieczyszczeń),  
podjęcia świadomej decyzji przez mieszkańców. - poprawę komfortu cieplnego budynku -  
Użytkownikom każdego lokalu przysługuje w ankie- mikroklimat pomieszczeń znacznie się poprawia 
tach jeden głos. Do wyrażenia swojej woli w ankiecie poprzez zapewnienie odpowiedniej temperatury         
uprawnieni są: i wilgotności powietrza zarówno podczas chłodnej 

zimy i gorącego lata,- członkowie Spółdzielni lub ich współmał-
- likwidację błędów technologicznych, mostków żonkowie,
termicznych, „przewiewania” i przemarzania ścian,     - osoby niebędące członkami, którym przysługuje 
co jest również często przyczyną powstania spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu 
zagrzybień budynków (wyeliminowanie kondensacji mieszkalnego,
pary wodnej na powierzchni przegród),- właściciele lokali niebędący członkami,
- poprawę izolacyjności akustycznej - znaczne - najemcy lokali mieszkalnych.
wyciszenie budynku,

Po uzyskaniu wymaganej większości w ankietowaniu 
- poprawę estetyki budynku - szare elewacje 

Zarząd skieruje wniosek do Rady Nadzorczej o pod-
budynków stają się kolorowe, a przez to nasze osiedla 

jęcie stosownej uchwały i przygotuje proces 
stają się ładniejsze,

przeprowadzenia robót tzn. wyłoni firmę projektową 
- przedłużenie żywotności konstrukcji budynku 

i bank finansujący przedsięwzięcie, uzyska pozwo-
narażonej na działanie niekorzystnych czynników 

lenie na budowę lub skutecznie zgłosi roboty 
zewnętrznych,

budowlane oraz wyłoni wykonawcę prac docie-
- zwiększenie wartości mieszkań oraz budynku. 

pleniowych. Spółdzielnia podejmie również kroki    
w celu częściowego sfinansowania prac z funduszy 

Informujemy mieszkańców, że istnieje możliwość zlecenia prac na instalacjach c.o., wodno-kanalizacyjnych      

i gazowych, obciążających użytkowników lokali, osobom świadczącym usługi w tym zakresie. Są to przykładowo 

wymiany grzejników, wymiany i naprawy instalacji gazowych i wod.-kan. w lokalach, wymiany i naprawy 

kuchenek gazowych, podgrzewaczy wody (tzw. junkersów). 

Szczegółowy zakres prac oraz ich koszty ustalane są bezpośrednio z niżej wymienionymi wykonawcami prac:

- p. Sylwester Ireneusz  Idzik - tel. 606-169-727 lub /32/471-90-39,

- p. Gerard  Walica - tel. 606–268-478,

- p. Krzysztof   Wodyk - tel. 602-575-478.   

WYKONYWANIE USŁUG INSTALACYJNYCH



JAS-MOS

strona 4

       

       

KOSZTY CENTRALNEGO OGRZEWANIA
W OKRESIE ROZLICZENIOWYM 2014/2015

Szanowni Państwo, tnim okresie rozliczeniowym łącznie 4 443 706,39 zł, tj. 
22,24 zł/m /m-c, natomiast w okresie 2013/2014 wynosiły 

2Spółdzielnia zakończyła rozliczenia kosztów cen- odpowiednio 4 156 911,10 zł, tj. 2,10 zł/m /m-c, co 
tralnego ogrzewania za okres rozliczeniowy 2014/2015. oznacza wzrost kosztów c.o. o ok. 7 % w stosunku do 
Część rozliczeń otrzymali Państwo w grudniu poprzedniego okresu.
ubiegłego roku, ostatnia grupa budynków została W przypadku budynków rozliczanych na podsta-
rozliczona pod koniec stycznia b.r. na przełomie wie powierzchni użytkowej lokali koszty w okresie 
stycznia i lutego otrzymali Państwo do skrzynek 2014/2015 wyniosły łącznie 5 601 743,42 zł, tj. 5,11 

2pocztowych druki rozliczeń. W budynkach z podzielni- zł/m /m-c natomiast w poprzednim okresie rozliczenio-
kami kosztów rozliczenia dokonała firma „ista Polska”, wym wynosiły odpowiednio 5 197 802,52 zł, tj. 4,74 

2koszty ogrzania pozostałych budynków zostały rozli- zł/m /m-c, co oznacza wzrost kosztów c.o. o blisko 8 %. 
czone przez pracowników Spółdzielni. W oparciu o W tabeli dot. zestawienia kosztów ogrzania 
dane wynikające z wykonanych rozliczeń oraz na budynków rozliczanych według powierzchni użytko-
podstawie kosztów szacowanych na kolejny okres wej znajdują się również informacje o budynkach,         
zostały również ustalone indywidualne zaliczki na w których począwszy od okresu 2014/2015 nastąpiła 
następne miesiące. Spółdzielnia monitorując na bieżąco zmiana sposobu rozliczania kosztów c.o. z rozliczania 
poziom kosztów ponoszonych na ogrzanie poszcze- wg podzielników na rozliczanie wg powierzchni 
gólnych budynków będzie modyfikować wysokość użytkowej. Są to następujące budynki -  Moniuszki       
zaliczek w budynkach rozliczanych w oparciu o po- 8-10, Wiejska 29c, Wiejska 29b, Wiejska 9, Wiejska 
wierzchnię użytkową lokali. Natomiast mieszkańcy 17d, Wiejska13c oraz Ofiar Faszyzmu 12-16. W tych 
budynków rozliczanych według wskazań podzielników budynkach nastąpił zdecydowanie wyższy wzrost 
mogą sami zmodyfikować wysokość opłaty zaliczko- kosztów, do 25 % w przypadku budynku przy ul. 
wej składając w tej sprawie pisemny wniosek do Wiejskiej 17d.
Spółdzielni, jeżeli uważają, że zaliczka ustalona przez W trakcie 2015 roku, podobnie jak w latach 
Spółdzielnię nie będzie odpowiednia do sposobu poprzednich, Spółdzielnia realizowała działania termo-
ogrzewania jego lokalu. modernizacyjne, które spowodowały ograniczenie 
Poniżej w tabelarycznych zestawieniach przedsta- wzrostu kosztów. Prace te dotyczyły docieplenia ścian 
wiamy informację o kosztach, które poniosła Spół- szczytowych w budynkach przy ul. Zielona 5-7, Ofiar 
dzielnia na ogrzanie poszczególnych budynków Faszyzmu 7-15, Poprzeczna     8-12, Poprzeczna 14-18, 
mieszkalnych w okresie rozliczeniowym 2014/2015 Moniuszki 2, Morcinka 5-7, Morcinka 6-8. Natomiast  
oraz dla porównania w okresie 2013/2014.         w budynku przy ul. Staszica 8 zostały docieplone  

Koszty ogrzania budynków rozliczanych na ściany balkonowe   na elewacji zachodniej.
podstawie wskazań podzielników wyniosły w osta-

c.d. na stronie 5



 
JAS-MOS

strona 5

dokończenie ze str. 5

1. 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).
2. Lokal przy ul. Harcerskiej 1 w Jastrzębiu-Zdroju, zlokalizowany na parterze budynku 

2 2 
mieszkalnego o p.u. 22,72 m , stawka najmu 13,00 zł/m (netto) plus opłaty za media.

3. Lokal przy ul. Harcerskiej 2 w Jastrzębiu-Zdroju, zlokalizowany na parterze budynku 
2 2 

mieszkalnego o p.u. 28,65 m , stawka najmu 13,00 zł/m (netto) plus opłaty za media.
4. Lokal przy ul. Kaszubskiej 3 w Jastrzębiu-Zdroju, zlokalizowany na parterze budynku 

2 2 
mieszkalnego o p.u. 9,50 m , stawka najmu 14,00 zł/m (netto) plus opłaty za media.

5. Lokal przy ul. Śląskiej 17 w Jastrzębiu-Zdroju, zlokalizowany na parterze budynku 
2 2 

mieszkalnego o p.u. 63,10 m , stawka najmu 14,00 zł/m (netto) plus opłaty za media.
6. Lokal przy ul. 1 Maja 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.

7. Lokal przy ul. 1 Maja 2-8 w Jastrzębiu-Zdroju, zlokalizowany na parterze budynku mieszkalnego 
2 2 

o p.u. 35,70 m , stawka najmu 27,00 zł/m (netto) plus opłaty za media.
8. Lokal przy ul. 1 Maja 2-8 w Jastrzębiu-Zdroju, zlokalizowany na parterze budynku mieszkalnego 

2 2 
o p.u. 46,00 m , stawka najmu 27,50 zł/m (netto) plus opłaty za media.

9. Lokal przy ul. Zielonej 333 w Jastrzębiu-Zdroju, zlokalizowany w pawilonie handlowym 
2 2 

o p.u. 75,10 m , stawka najmu 22,00 zł/m (netto) plus opłaty za media.
10. Lokal przy ul. Zielonej 31 w Jastrzębiu-Zdroju, zlokalizowany na parterze budynku

2 2 
o p.u. 22,38 m , stawka najmu 15,00 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.

 ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „JAS-MOS” W JASTRZĘBIU-

ZDROJU INFORMUJE, IŻ POSIADA DO WYNAJĘCIA NASTĘPUJĄCE LOKALE  

UŻYTKOWE PRZEZNACZONE NA DZIAŁALNOŚĆ BIUROWĄ, USŁUGOWĄ LUB HANDLOWĄ.
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OGŁOSZENIE

Od 1 marca 2016 roku decyzją Rady Nadzorczej Każda osoba odpracowująca zaległości czynszowe, 
będzie możliwość odpracowania zadłużenia wobec każdego dnia pracy będzie odnotowywać w kontrolce 
Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS” w Jastrzębiu-  czas i zakres wykonanej pracy, co przełoży się na 
Zdroju. miesięczną odpracowaną zaległość czynszową. Czas      

i zakres wykonanych prac będzie każdorazowo 
W zależności od zapotrzebowania chętni oraz potwierdzany przez osobę zlecającą i kontrolującą. 
zakwalifikowani do odpracowania zaległości 
czynszowych mogą wykonywać drobne świadczenia Przyjmuje się 11,05 zł brutto za godzinę. Stawka 
na rzecz Spółdzielni: wynika z przeliczenia najniższej płacy krajowej do 

a) prace porządkowe: ilości odpracowanych godzin w miesiącu (pełen etat).
- porządkowanie piwnic, klatek schodowych, Przykładowo dług w kwocie 3 tysięcy można będzie 

lokali po eksmisjach lub remontach, odpracować w przeciągu nieco powyżej 2 miesięcy      
- zamiatanie i porządkowanie dróg, parkingów, w zależności od zapotrzebowania.

chodników i skwerów,
- utrzymanie zimowe (odśnieżanie, posypywa- O zmianę formy spłaty zadłużenia (odpracowanie) 

nie) chodników, dróg i parkingów, mogą ubiegać się dłużnicy, którzy:
- załadunek i rozładunek rzeczy, - mają zadłużenie w opłatach czynszowych,
- usuwanie ogłoszeń i czyszczenie tablic ogłosze- - złożą zobowiązanie o dokonywaniu bieżących opłat 

niowych, czynszowych,
- zbieranie śmieci i grabienie liści; - zostaną wytypowani przez służby windykacyjne 

b) remontowe (drobne naprawy, roboty malarskie Spółdzielni,
itp.); - wypełnią i złożą wniosek do Spółdzielni.

c)  ogrodnicze:
- koszenie i zbieranie trawy, Każdorazowo wniosek będzie rozpatrywany przez 
- nasadzenie drzew i krzewów oraz podlewanie Zarząd Spółdzielni.

wg potrzeb,
- pielęgnowanie rabat oraz podlewanie kwiatów. Jeśli osoba odpracowująca zadłużenie porzuci pracę, nie 

będzie mogła ponownie ubiegać się o możliwość 
Prace porządkowe, ogrodnicze i drobne remontowe odpracowania długu.
będzie można wykonywać na zasobach i terenach SM 
„JAS-MOS” w Jastrzębiu-Zdroju.

DAJ OGŁOSZENIE DO BIULETYNU

Zarząd Spółdzielni przypomina o możliwości zamieszczania ogłoszeń i reklam w biuletynie 

„Nasze Mieszkanie”. 
Cennik ogłoszeń:

1. Reklama firm - 1 000,00 zł netto za całą stronę (proporcjonalnie przy reklamach                                       

o mniejszym formacie) - możliwość negocjacji ceny w przypadku zleceń na zamieszczanie 

reklamy w co najmniej 3 kolejnych wydaniach;
2. Ogłoszenia wyborcze i artykuły sponsorowane niekomercyjne - 500,00 zł netto za całą 

stronę (proporcjonalnie przy materiałach o mniejszym formacie);
3. Mieszkańcy zasobów spółdzielni mieszkaniowych – drobne ogłoszenia dotyczące zamian 

lub sprzedaży mieszkań - bezpłatnie;
4. Drobne ogłoszenia „kupna-sprzedaży” - 50,00 zł netto,
5. Instytucje charytatywne, Zarządy osiedli, itp. - bezpłatnie przy formacie do 1 strony.

Osoby lub firmy  zainteresowane zamieszczeniem materiałów w kolejnych numerach biuletynu 

proszone są o kontakt z działem organizacyjno-prawnym w siedzibie Spółdzielni przy ul. Słonecznej 

18A, pokój nr 1, tel. 32 47 626 36 wew. 34.
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Szanowni Państwo, 
Minął pierwszy rok mojej pracy w Radzie Miasta Jastrzębia-Zdroju, co stanowi 
jedną czwartą czteroletniej kadencji Rady  Miasta 2014-2018. Zostałem 
wybrany głosami mieszkańców dzielnic: Sołectwo Moszczenica, Osiedle 
Bogoczowiec, Osiedle Chrobrego, Osiedle Gwarków, Osiedle Przyjaźń, Osiedle 
Tuwima, Osiedle Zdrój, Osiedle Złote Łany startując do wyborów z listy Prawa    
i Sprawiedliwości.W kampanii wyborczej zapowiadałem między innymi,          
że będę starał się nie tylko solidnie i konsekwentnie pracować, ale także 
przekazywać wyborcom sprawozdanie z mojej  działalność w Radzie Miasta. 
Dlatego teraz nadszedł czas zdania raportu z mojej pracy za rok 2015. 

W naszej Radzie Miasta Jastrzębie-Zdrój wykonując swój mandat radnego 
pracuję w dwóch komisjach. Pracuję w Komisji Rewizyjnej Rady Miasta             

i jestem przewodniczącym tej komisji. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy sprawowanie funkcji 
kontrolnych wobec Prezydenta Miasta i jednostek mu podporządkowanych na mocy przepisów ustawy o samorządzie 
gminnym. Jestem też członkiem Komisji Gospodarki Przestrzennej. Do zakresu działania Komisji Gospodarki 
Przestrzennej należą sprawy ładu przestrzennego i gospodarki nieruchomościami w tym: rozwoju budownictwa              
i mieszkalnictwa w mieście, zagospodarowania przestrzennego miasta, opiniowanie zmian miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego miasta, nabywania i zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych, 
inwentaryzacji mienia Skarbu Państwa, gospodarki mieniem komunalnym.
Pełniłem dwukrotnie dyżur Radnego w Urzędzie Miasta.
Podczas minionego roku złożyłem piętnaście interpelacji, które dotyczyły: 

Ø poprawienia relacji oraz współpracy pani Prezydent Miasta z Zarządami Osiedli, 
Ø interwencji i próśb mieszkańców osiedla Przyjaźń, 
Ø wykonania chodnika łączącego ul. Kopernika z ul. Moniuszki, 
Ø zwiększenia bezpieczeństwa pieszych na ul. Staszica,
Ø biblioteki w sołectwie Moszczenica,
Ø stworzeniu modelu budowy współpracy szkół ze środowiskiem lokalnym i organizacjami pozarządowymi,
Ø organizacji tzw. "zielonych szkół" w szkołach podstawowych, 
Ø stworzenia "Programu Opieki nad Seniorami" i utworzenia "Dziennego Domu Opieki Seniorów" w Jastrzębiu-

Zdroju,
Ø wykorzystania istniejących obiektów sportowych na potrzeby mieszkańców,
Ø stosowania przepisów Ustawy prawo ochrony środowiska, a w szczególności dot. spalania odpadów, 
Ø zabudowania progów zwalniających,
Ø wprowadzenia programu czystości miasta z uwzględnieniem sprzątania psich odchodów, 
Ø przyznania dotacji na rok 2015 dla Przedszkola Niepublicznego "Dzwoneczek",
Ø sprzątania przystanków komunikacji miejskiej,
Ø realizacji Ustawy z dn. 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Szanowni Państwo
Muszę przyznać, że ten pierwszy rok funkcjonowania w Radzie Miasta zaliczam do udanego. Zwłaszcza, że podczas 
ostatniej sesji udało się mi przeprowadzić wniosek budżetowy dotyczący realizacji modernizacji remontu budynku 
szkolnego tak długo oczekiwanego w Zespole Szkół nr 9 tzw. „szkoła na zakręcie”. Wprowadziliśmy go do Wielo-
letniego Planu Inwestycyjnego jednocześnie nie odbierając możliwości prowadzenia inwestycji przy ul. Szkolnej 5,     
jak i też rozwoju przedszkola przy szpitalu w Zdroju. W końcówce roku 2015 zaangażowałem się razem z Radnym 
Szymonem Klimczakiem w pomoc mieszkańcom budynku mieszkalnego przy al. Jana Pawła II. Mamy nadzieję, że ta 
pomoc okaże się skuteczna i mieszkańcy nie zostaną wyprowadzeni z mieszkań, a budynek zostanie wyremontowany. 
Przede mną jeszcze jednak 3 lata obecnej kadencji Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój, dlatego uczynię wszystko,                
aby przez ten czas nie zawieść Waszego zaufania otrzymanego w dniu wyborów. 

Z wyrazami szacunku
Piotr Szereda  Radny Miasta Jastrzębie-Zdrój 

Materiał płatny
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Zarząd os. Arki Bożka
zaprasza na otwarte spotkanie informacyjne:

"Z Budżetem Obywatelskim za pan brat",
czyli jak napisać wniosek, żeby wydać na Osiedlu przeszło 60 tysięcy złotych!

Terminy spotkań:
00 09.02.2016 r. godz. 19 - salki przy parafii NMP Matki Kościoła,
0010.02.2016 r. godz. 19  - salki przy parafii Miłosierdzia Bożego,
0011.02.2016 r. godz. 17  - sala nr 208 w Szkole Podstawowej nr 10.

Zapraszamy!
Zarząd os. Arki Bożka

Przypominamy członkom Spółdzielni, że na naszej stronie internetowej w zakładce „Organy 
Spółdzielni” dostępny jest „Serwis członkowski”, poprzez który członkowie Spółdzielni, po zalogowaniu się, 
mogą zapoznawać się z dokumentacją organów Spółdzielni taką jak: protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej          
i Zarządu. 

Aby otrzymać „login” i „hasło” do serwisu członkowskiego należy w pozycji „załóż konto” wpisać: imię, 
nazwisko, adres mailowy i numer członkowski. Jeżeli ktoś z członków Spółdzielni nie pamięta lub nie posiada 
dokumentów zawierających informację o numerze członkowskim może udać się do działu członkowskiego           
w siedzibie Spółdzielni przy ul. Słonecznej 18A (pokój nr 2) lub na administracje osiedlowe. Pracownicy 
Spółdzielni przekażą członkowi Spółdzielni jego numer członkowski po okazaniu dowodu tożsamości. 

Protokoły i inne dokumenty dodawane są do serwisu członkowskiego sukcesywnie począwszy od stycznia 
2014r.

www.smjasmos.pl 

Dostęp do protokołów na stronie internetowej

Za treść ogłoszeń reklamowych oraz materiałów sponsorowanych Spółdzielnia nie ponosi odpowiedzialności.


