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Walne
Zgromadzenie
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS” w Jastrzębiu-Zdroju zawiadamia o terminie i miejscu Walnego Zgromadzenia:
Część Nazwa części

1.

2.

Osiedle A. Bożka

4.

5.

Miejsce obrad

21.11.2017 SP nr 10

ulice: Zielona, Harcerska, Miodowa, Wrzosowa

Wtorek
Godz. 16.00

Osiedle Pionierów

23.11.2017 SP nr 6

ulice: Kaszubska, Kurpiowska, Śląska,
Warmińska, Pomorska

Czwartek
Godz. 16.00

Osiedle Zdrój
3.

Data

Jastrzębie-Zdrój,
ul. Zielona 2A

Jastrzębie-Zdrój,
ul. Śląska 6

27.11.2017 ZS nr 9

ulice: Konopnickiej, K. Miarki, Słoneczna, Krótka,
Poniedziałek Jastrzębie-Zdrój,
Kusocińskiego, Oﬁar Faszyzmu, 1 Maja, Staszica,
Godz. 16.00 ul. 11 Listopada 4
Jana Pawła II, 11 Listopada, gen. Andersa

Osiedle Złote Łany
ulica Wiejska

29.11.2017 Przedszkole
Jastrzębie-Zdrój,
Środa
Godz. 16.00

ul. Wiejska 35i

Osiedle Przyjaźń

05.12.2017 ZSMS

ulice: Górnicza, Wyspiańskiego, Moniuszki,
Morcinka, Kopernika, Krasickiego

Wtorek
Godz. 16.00

Jastrzębie-Zdrój,
ul. Piastów 15

Porządek obrad:
1) Otwarcie obrad.
2) Wybory Przewodniczącego i Członków Prezydium (Sekretarz i Asesor).
3) Wybory Komisji Skrutacyjnej.
4) Odczytanie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5) Stwierdzenie prawidłowości zwołania części Walnego Zgromadzenia.
6) Omówienie wniosków Rady Nadzorczej oraz podjęcie uchwał w sprawach:
a. odwołania Prezesa Zarządu p. Piotra Szeredy w związku z Uchwałą nr 3/2017
Walnego Zgromadzenia w sprawie nieudzielenia mu absolutorium,
b. odwołania członka Rady Nadzorczej p. Sławomira Filipowicza w związku
z negatywną oceną jego pracy złożoną przez pięciu członków Rady Nadzorczej.
7) Omówienie propozycji w sprawie zmiany treści statutu oraz podjęcie uchwał w tej sprawie.
8) Sprawy wniesione przez Członków Spółdzielni w trybie art. 8³ ust. 10-12 Ustawy o SM.
9) Omówienie propozycji planu remontów na 2018 rok.
10) Wolne głosy, uwagi i zapytania.
11) Zamknięcie obrad.
Członek może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego Członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Członkowi
przysługuje prawo głosu tylko w tej części Walnego Zgromadzenia, do której został zaliczony. Projekty uchwał i inne dokumenty
związane z porządkiem obrad zostaną wyłożone od dnia 7 listopada 2017 r. w siedzibie Spółdzielni, na administracjach
osiedlowych oraz na stronie internetowej Spółdzielni. Członek Spółdzielni ma prawo zapoznania się z w/w dokumentami.
Zgodnie z art. 8³ ust. 10 - 12 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych:
członkowie Spółdzielni mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku
obrad Walnego Zgromadzenia w terminie do 15 dni przed dniem pierwszej części posiedzenia Walnego Zgromadzenia, tj. do
dnia 06 listopada 2017 r. Projekt uchwały zgłaszanej przez członków musi być poparty przez co najmniej 10 członków.
Zgodnie z § 62 ust. 5 statutu oświadczenie o poparciu projektu powinno mieć formę pisemną i zawierać: imię, nazwisko, adres
członka oraz jego podpis;
członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem pierwszej
części Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 17 listopada 2017 r.
Prosimy o zabranie na Walne Zgromadzenie dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości.

ZARZĄD ZAPRASZA WSZYSTKICH CZŁONKÓW DO UDZIAŁU W WALNYM ZGROMADZENIU

6.

Wodzisław

07.12.2017 ZSP

ulice: 26 Marca, Wyszyńskiego,
PCK, Plac Zwycięstwa

Czwartek
Godz. 16.00

Wodzisław Śląski,
ul. Wyszyńskiego 41
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Minęły dwa lata…
Wywiad z Prezesem Zarządu Piotrem Szereda
Mija drugi rok Pana pracy na stanowisku
Prezesa SM „JAS-MOS”, czy jest Pan
w stanie w paru zdaniach przedstawić
- jakie zmiany, działania podjął Pan wraz
z Zarządem, pracownikami Spółdzielni
w tym okresie czasu?
Faktycznie okres dwóch lat, to czas wielu
zmian w Spółdzielni Mieszkaniowej „JASMOS”. Począwszy od organizacji pracy Spółdzielni, zmian kadrowych, podejścia do obsługi i do załatwiania spraw oraz problemów
naszych członków. Zaczęliśmy od zmian organizacyjnych i wymiany pracowników na stanowiskach kierowniczych. Zwłaszcza w administracjach osiedlowych. Dokonaliśmy weryﬁkacji funkcjonowania, jakości pracy i obsługi lokatorów według wytycznych standardów jakości usług ISO 9001:2015. Wprowadziliśmy
zasadę sprzątania całych klatek schodowych,
dokonaliśmy wymiany wodomierzy na wodomierze radiowe, przystosowaliśmy na wszystkich budynkach instalację AZART do odbioru cyfrowych kanałów naziemnych MUX-8.
Poprawiliśmy bezpieczeństwo i jakość placów zabaw, systematycznie poprawiamy jakość placów gospodarczych. Włączyliśmy się
w program termomodernizacji budynków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i za ten rok możemy uzyskać wsparcie ﬁnansowe wysokości około 1,5 miliona złotych.
Uzyskaliśmy zwrot za termomodernizację
w latach 2011-2016, za tzw. „białe certyﬁkaty”, na kwotę 240 tys. złotych. Podjęliśmy ścisłą współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy
wskutek czego otrzymaliśmy 550 tysięcy złotych wsparcia na stworzenie miejsc pracy oraz
ponad 40 tysięcy złotych na szkolenie pracowników. Nasze zmiany objęły także systemową gospodarkę terenami zielonymi (trawniki,
żywopłoty, kwiaty, krzewy, drzewa). W tym roku kończymy pełną inwentaryzację piwnic
i wspólnych pomieszczeń. Porządkujemy
parkingi, w tym miejsca dla niepełnosprawnych, a także malujemy miejsca postojowe.
Udało się też wymienić tablice ogłoszeniowe
na całych zasobach. Zgodnie z zaleceniami po
kontrolach dokonaliśmy remontu i modernizacji pomieszczeń szatni dla pracowników
zgodnie z wymogami BHP. W zakresie gospodarki lokalami, uporządkowaliśmy umowy na
najem lokali użytkowych oraz dzierżawy terenów. Dostosowujemy Spółdzielnię i jej funkcjonowanie do zmian ustawowych, które weszły w życie we wrześniu 2017 r. Po kliku miesiącach kończymy etap przygotowań do wprowadzenia Zintegrowanego Systemu Informatycznego poprawiającego znacząco obsługę
Spółdzielni.
Sporo zadań pan wymienił jednym tchem,
aż trudno uwierzyć, że taka praca została
wykonana w ciągu 24 miesięcy…
Chcę mocno pokreślić, że ten dobry wynik
pracy zawdzięczamy całemu Zarządowi,
wszystkim pracownikom, Radzie Nadzorczej,
jak i też lokatorom, którzy nas w tym działaniu
wspierają. Ja osobiście uważam, że można
w życiu wiele zrobić, ale tylko dzięki pracy zespołowej. Taki zespół w naszej Spółdzielni się
ukształtował i możemy wspólnie realizować
nowe zadania. Staram się słuchać ludzi i ich
potrzeb, analizując swym przygotowaniem
i doświadczeniem, co jest możliwe do zrobienia i służy lokatorom.
No tak, ale do większych zadań trzeba
było pewnie wiele osób przekonać?
Oczywiście, w przypadku naszej Spółdzielni okazało się, że jest to zadanie trudne,
ale nie niewykonalne. Po pierwsze, trzeba za-

spokoić potrzeby naszych lokatorów. To jest
jedno z ważniejszych zadań. Taką potrzebą
było wprowadzenie sprzątania całości klatek
schodowych, gdzie ponad 80% lokatorów poparło tę inicjatywę. Trzeba też przypomnieć,
że w prawie 30 % zasobów taka usługa była już
świadczona, ale pracownicy byli zatrudnieni
na umowach śmieciowych i SM nie posiadała
koniecznego i wymaganego prawem zabezpieczenia dla nich w postaci szatni, co nam,
nota bene, skutecznie wytknęli Państwowa
Inspekcja Pracy i Sanepid. Wykorzystując fundusz Powiatowego Urzędu Pracy połączyliśmy te zadania. Wprowadziliśmy sprzątanie,
unormowaliśmy prawne zatrudnienie pracowników na normalnych umowach o pracę,
wraz z remontem szatni, za pieniądze PUP
w wysokości około 550 tysięcy złotych, z czego tak naprawdę kosztowało to 144 tysiące
złotych plus wkład własny (praca naszych konserwatorów). Dzięki temu 400 tysięcy w ciągu
dwóch lat zasiliło nadwyżkę budżetową naszej
Spółdzielni.
A co z piwnicami? Czyżby w Spółdzielni
panował taki bałagan, że trzeba było
uruchamiać machinę inwetaryzacyjną?
Niestety, sprawa piwnic – delikatnie mówiąc – była nieuporządkowana. Nawet jeden
z wieloletnich członków Rady Nadzorczej, życzył nam „powodzenia jak to przeprowadzimy”. Jak wiemy (poza kilkoma blokami w SM)
do każdego lokalu mieszkalnego jest przypisana jedna piwnica. Wskutek różnych działań lokatorów oraz braku dostatecznego nadzoru
ze strony SM (w latach poprzednich) wkradł
się totalny bałagan. Na tym przykładzie można
pokazać zgodną, zbiorową pracę. W pierwszej
kolejności Zarząd wraz z Radą Nadzorczą
opracował czytelne zasady korzystania z piwnic i pomieszczeń wspólnych. Potem pracownicy sukcesywnie docierali do 6536 lokatorów, aby spisać, nadać numer, wprowadzić do
kartoteki i unormować zasady korzystania ze
wspólnych pomieszczeń (np. suszarnie, pralnie, wsypy itp.). Przypomnę podstawową zasadę, że jeżeli, np. ze suszarni mogą korzystać
wszyscy lokatorzy (w każdej chwili jest dla
nich dostępna) to koszty są wliczone w eksploatację danej nieruchomości. Natomiast, jeżeli
tylko jedna, dwie, trzy osoby korzystają z tego
pomieszczenia to spisywana z nimi jest umowa
i mogą dalej korzystać, ale odpłatnie, a te pieniądze zasilają fundusz danej nieruchomości.
Prace nad porządkowaniem tego problemu
zaczęliśmy dokładnie rok temu i jesteśmy już
na ﬁniszu.
A co z wymianą wodomierzy?
To kolejne gigantyczne zadanie, które stanęło przed służbami technicznymi, ale także
działem eksploatacyjnym i naszymi administracjami. Oczywiście wniosek Zarządu zaakceptowała Rada Nadzorcza. Tego zadania
podjęliśmy się w pierwszym półroczu br., choć
przygotowywaliśmy się do niego już w IV
kwartale 2016 r. Musieliśmy po raz kolejny dotrzeć do 6536 mieszkań i dokonać wymiany.
Może tak w skrócie o pozytywach
tej inwestycji…
Dobrze, to spróbuję w skrócie: wcześniej
występowały błędy w rozliczeniach. Nowe
wodomierze wykazują zużycie do 3 miejsc po
przecinku i od razu wiemy, ile wody zostało
zużyte. Tam, gdzie mamy problem z niedoborami w zużyciu wody zastosowano technologię optyczną przepływu całkowicie odporną
na działania zewnętrznych pól magnetycznych. Innymi słowy nie ma możliwości zakłó-

cania pomiaru przepływu wody. Nie zdarzy się
już tak, że lokator będzie musiał płacić za innych współlokatorów. Nowoczesny wodomierz może informować o modyﬁkacji lub próbach zmian w urządzeniu np. zdjęciu nakładki,
przepływu wstecznego, czy przyłożenia magnesu. Wspieramy uczciwych lokatorów.
Mówił Pan o sporych kwotach uzyskanych
z termomodernizacji i programie
termomodernizacyjnym…
Tak, sprawa jest bardzo ważna ze względu
na możliwość uzyskania sporych kwot. Spółdzielnia „JAS-MOS” przystąpiła do programu
oferowanego przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska. Zarząd zamówił audyt,
zaplanowaliśmy ścieżkę oraz wskazaliśmy budynki (po uzyskaniu zgody 55% lokatorów).
Pion techniczny przygotował pierwsze budynki, które będą realizowane w najbliższym
czasie. Koszt inwestycji to 3,5 miliona złotych,
na które powinniśmy uzyskać doﬁnansowanie w wysokości 1,5 miliona złotych. Przy okazji przeprowadziliśmy szczegółowy audyt
budynków, na których w latach poprzednich
dokonano inwestycji termomodernizacyjnej,
a nie wystąpiono o żadne doﬁnansowanie. Zarząd po przeprowadzonym audycie wystąpił
o przyznanie tzw. „białych certyﬁkatów”. Nasz
wniosek został zaakceptowany i uzyskaliśmy
kolejne 240 tysięcy złotych. Oczywiście będziemy nadal namawiać lokatorów do pozytywnego rozpatrywania naszych wniosków
o docieplenie budynków, bo to się naprawdę
opłaca. Korzyści dla lokatora, to nie tylko komfort cieplny w budynku, lepszy wizerunek bloku, to także dodatni skutek ﬁnansowy w opłatach za CO.
A co z przyszłością w Spółdzielni
Mieszkaniowej „JAS-MOS”?
Przed nami wiele zadań do wykonania,
rozpoczęliśmy proces wymiany wind. Mamy
na naszych zasobach ponad 50% starych wind.
Do tego czasu nie było pomysłu na całkowite
systemowe rozwiązanie tego problemu.
W miesiącu wrześniu odbyłem serię spotkań
z lokatorami w terenie, przy naszych placach
zabaw. Uzyskałem tam pozytywną akceptację
na przeprowadzenie tej inwestycji. W budynkach, w których będzie się to wiązało z podniesieniem kosztów remontowych, przeprowadzamy ankietowanie. Dodatkowo tam,
gdzie będzie największe zainteresowanie to
zaczniemy od przyszłego roku. Przewidujemy, że inwestycja wymiany 21 wind nastąpi
w ciągu kilku lat. Nadal sukcesywnie będziemy
też wymieniać wiaty na odpady komunale.
W przyszłym roku zakończymy porządkowanie miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Na wniosek lokatorów będziemy
montować przy placach zabaw elementy do
gimnastyki, ćwiczeń dla dorosłych. Przy okazji
chcę wspomnieć, że jest pomysł na zamontowanie poidełek przy placach zabaw. Mamy pomysły na dalsze porządkowanie terenów zielonych.
Kolejne nowe zadanie, nad którym
Zarząd pracował to Zintegrowany
System Informatyczny.
Na jakim etapie jest sprawa?
Nad tym zadaniem nie pracował tylko Zarząd, ale także nasi pracownicy, w dodatku ze
wszystkich komórek organizacyjnych. Pomysł
unowocześnienia i poprawienia organizacji
pracy poparła Rada Nadzorcza. Zmuszają nas
do tego okoliczności zewnętrzne. To po pierwsze - nowe przepisy podatkowe i ochrony danych osobowych (JPK, RODO itp.). Po drugie,

to konieczność dalszej poprawy jakości pracy
z wykorzystaniem bazy informatycznej. Najważniejszą cechą dobrego systemu informatycznego jest bez wątpienia pełna integracja
wszystkich jego elementów. Po trzecie, dzięki
temu informacje wprowadzone w obrębie jednego stanowiska pracy natychmiast dostępne
są dla pozostałych, zwiększając tym samym
szybkość i efektywność pracy w SM. Po czwarte, odpowiednia budowa aplikacji pozwala przy wykorzystaniu dostępnych w systemie
narzędzi - na niemalże nieograniczoną analizę
zgromadzonych informacji. Dane wprowadzane i aktualizowane są przez uprawnionych
pracowników. Następnie, w tym samym momencie, udostępniane są Zarządowi i innym
pracownikom w zakresie dostosowanym do
ich indywidualnych potrzeb i wymagań. Zyskamy większą efektywność pracy przy niższym jej nakładzie.
Nowe, znowelizowane zapisy
prawa zmieniły zasady członkostwa
w Spółdzielni…
Tak, zgodnie ze znowelizowanym art. 3
ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, członkiem spółdzielni jest osoba ﬁzyczna, choćby nie miała zdolności do czynności
prawnych albo miała ograniczoną zdolność do
czynności prawnych, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie lub własnościowe prawo
do lokalu. Członkiem Spółdzielni może być, ale
nie musi, właściciel odrębnej własności lokalu, po złożeniu deklaracji członkowskiej. Tak
samo członkiem może być najemca, który posiadał tytuł najmu w momencie przejęcia mieszkania zakładowego przez Spółdzielnię Mieszkaniową „JAS-MOS” od Jastrzębskiej Spółki
Węglowej S.A.
Wobec tego, ustalenie osób,
którym przysługuje członkostwo
to poważne wyzwanie, które
nowoczesna, służąca lokatorom
spółdzielnia musi podjąć…
Oczywiście, że jest to poważne wyzwanie.
Obecnie pracownicy przeglądają wszystkie
kartoteki lokali mieszkalnych i ustalają, którzy
lokatorzy nabyli prawa członka spółdzielni
mieszkaniowej w momencie wejścia w życie
ustawy. Zakładamy, że 17 listopada 2017 roku
będziemy mieli pełny rejestr członków SM
„JAS-MOS”.
A co ze zmianami w statucie?
Będziecie gotowi na najbliższe
Walne Zgromadzenie?
25 października 2017 roku zakończyła
prace Komisja Statutowa, którą powołała Rada Nadzorcza na wniosek członków Spółdzielni. Głównym celem było przygotowanie zmian
statutowych proponowanych przez członków,
Zarząd kończy razem z prawnikami opracowywać zmiany wynikające także ze zmiany prawa, o której mówiłem wcześniej. Chcemy i będziemy przygotowani w 100% na najbliższe
Walne Zgromadzenie.
To rzeczywiście sprawne tempo działania.
Dziękuję za rozmowę i życzę powodzenia
w realizacji nowych zadań.
Chcę jeszcze dodać, że w Spółdzielni właśnie zakończyła się ustawowa lustracja, która
jest przeprowadzana co trzy lata. Z ust Lustratora usłyszeliśmy same pochwały, ale o tym
szczegółowo napiszemy w kolejnym wydaniu
biuletynu.
Wywiad przeprowadził Sz. K.
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UWAGA MIESZKAŃCY!
Przypominamy, że Spółdzielnia zaprzestaje wydruku
książeczek opłat czynszowych począwszy od 2018 r.
Osoby, które nadal wyrażają chęć wnoszenia opłat
za pośrednictwem książeczki, a do tej pory nie zgłosiły
tego faktu, proszone są o pozostawienie takiej
informacji w siedzibie Spółdzielni lub administracji
osiedlowej do dnia 30.11.2017 roku.

ZMIANA USTAWY
Członkostwo z mocy ustawy
W poprzednim biuletynie pisaliśmy, że
w dniu 20 lipca 2017 r. Sejm RP uchwalił
ustawę o zmianie ustawy o spółdzielniach
mieszkaniowych, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo spółdzielcze. Ustawa została podpisana przez
Prezydenta RP 3 sierpnia b.r. Zgodnie z prawem nowe zapisy weszły w życie 9 września 2017r. Od tego dnia członkostwo w spółdzielni jest jednoznacznie powiązane z prawem do lokalu lub jego ekspektatywą,
o czym mówi znowelizowany art. 3 ust. 1
ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
Zgodnie z nowelizacją członkiem spółdzielni
jest osoba ﬁzyczna, choćby nie miała zdolności do czynności prawnych albo miała ograniczoną zdolność do czynności prawnych:
ź
ź
ź

której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego,
której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
której przysługuje roszczenie o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego

prawa do lokalu mieszkalnego,
której przysługuje roszczenie o ustanowienie odrębnej własności lokalu,
będąca założycielem spółdzielni, z tym,
że członkostwo założycieli ustanie, jeżeli w ciągu trzech lat od chwili wpisania
spółdzielni do Krajowego Rejestru Sądowego spółdzielnia nie ustanowi na ich
rzecz spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, prawa odrębnej własności lokalu albo nie dojdzie do
zawarcia umowy o budowę lokalu.

padku, gdzie prawo do lokalu przysługuje
kilku osobom, zgodnie z zapisami UOSM
członkiem spółdzielni może być tylko jedna
z nich. W takim przypadku stosunek członkostwa nie istnieje do czasu rozstrzygnięcia przez sąd lub dokonania wyboru przez
spółdzielnię. Nie dotyczy to sytuacji, gdy to
prawo przysługuje wspólnie małżonkom.
W ustawie określono również, kiedy członkostwo w spółdzielni ustaje, co jednocześnie wyeliminowało możliwość stosowania
wykluczenia członka ze spółdzielni.

Tym samym Członek spółdzielni, któremu w dniu wejścia w życie ustawy nie przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do
lokalu mieszkalnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu albo prawo odrębnej własności oraz któremu nie przysługuje roszczenie o ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu lub roszczenie o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego
prawa do lokalu mieszkalnego, traci z tym
dniem członkostwo w spółdzielni. W przy-

W związku z tym, że Rada Nadzorcza
podjęła decyzję o wystąpieniu do Zarządu,
w trybie statutowym, z żądaniem zwołania
Walnego Zgromadzenia w miesiącu listopadzie b.r. pozostało nam niewiele czasu na
weryﬁkację osób, którym zgodnie z nową
ustawą przysługuje członkostwo w spółdzielni, a co za tym idzie prawo uczestniczenia w obradach WZ. Od początku października dział członkowsko-mieszkaniowy sukcesywnie dokonuje weryﬁkacji kartotek

ź
ź

mieszkaniowych w celu określenia aktualnej listy członków Naszej Spółdzielni. Do
dnia 25.10.2017 r. do rejestru członków
Spółdzielni wpisano 1288 osób, które na
dzień 9 września 2017 roku posiadały spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub
po tej dacie nabyły to prawo, a to jeszcze nie
koniec. Dlatego tak ważne jest, aby osoby
niemające uregulowanego prawa do zajmowanego lokalu (postępowania spadkowe,
darowizny, wyroki sądowe, umowy dożywocia, itp.) dokonały weryﬁkacji dokumentów przekazanych do Spółdzielni i ewentualnie je uzupełniły. W razie pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt z działem członkowskim w siedzibie Spółdzielni przy ul. Słonecznej 18A, pokój nr 2 lub pod numerem
telefonu 32 47 626 36 wew. 37.
Zmiana ustawy wymusza również od
Spółdzielni dokonania zmian zapisów w obowiązującym Statucie, czym zajmowała się powołana przez Radę Nadzorczą Komisja Statutowa.

PRACE KOMISJI STATUTOWEJ
Komisja Statutowa została powołana
przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 237/VII/
2017 w dniu 31.08.2017 r. w celu rozpatrzenia projektów uchwał, które zostały wniesione przez członków przed Walnym Zgromadzeniem 2017 r. W pracach Komisji uczestniczyli zainteresowani Członkowie Rady
Nadzorczej oraz Członkowie, którzy zgłosili
się po obradach Walnego Zgromadzenia.
W sumie w skład Komisji weszło 15 osób,
z czego aktywny udział w pracach brało 13
osób.
W trakcie sześciu posiedzeń członkowie Komisji dokonali analizy propozycji
zmian statutowych wniesionych przez
Członków do Walnego Zgromadzenia, rozpatrzyli wniosek skierowany do Komisji, jak
również przedyskutowali propozycje poszczególnych Członków Komisji.

Komisja zaakceptowała następujące
zmiany zapisów statutowych:
ź głosowanie tajne w sprawie udzielenia
absolutorium członkom Zarządu,
ź wymóg kwaliﬁkowanej większości 2/3
oddanych głosów członków obecnych
na WZ w trakcie uchwalania Regulaminu
Rady Nadzorczej,
ź możliwość uczestnictwa w każdej części
WZ członków wnoszących pod obrady
projekt uchwały w celu jego uzasadnienia,
ź wprowadzenie do statutu deﬁnicji usług
dodatkowych rozliczanych na 1 lokal –
zapis dotyczy sposobu rozliczania kosztów sprzątania klatek schodowych „powyżej parteru”.
Komisja nie zaakceptowała następujących zmian zapisów statutowych:

ź

ź
ź

ź

ź

statutowego podziału Walnego Zgromadzenia na części i ustalenia zasad
przynależności członków do poszczególnych części pozostawiając podział
WZ i ustalenie zasad przynależności
w kompetencjach ustawowych organów,
„klucza wyborczego” do RN pozostawiając aktualne unormowania,
wynagrodzenia Rady Nadzorczej pozostawiając stosowne zapisy w Regulaminie Rady Nadzorczej uchwalanym kwaliﬁkowaną większością głosów,
uzupełnienia składu Rady na najbliższym Walnym pozostawiając aktualne
unormowania z uwagi na fakt, że Rada
Nadzorcza nie powinna działać w zmniejszonym „parzystym” składzie osobowym,
zmiany wniesionej do Komisji przez

ź

10 członków w sprawie ograniczenia
kandydowania do Rady osób bliskich
osobom zatrudnionym w Spółdzielni
z uwagi na fakt, że ustawowo brak możliwości ograniczania członkom biernych
i czynnych praw wyborczych,
zmiany wniesionej do Komisji w sprawie zmiany składu Prezydium Rady Nadzorczej (likwidacja funkcji sekretarza
Rady).

Stosowne projekty uchwał, po formalno-prawnym opracowaniu, zostaną przedstawione przez Zarząd do akceptacji Członków w trakcie najbliższego Walnego Zgromadzenia. Projekty uchwał zostały wyłożone do wglądu w siedzibie Spółdzielni,
na administracjach osiedlowych oraz na
stronie internetowej Spółdzielni, w ustawowym terminie, tj. od dnia 7 listopada 2017 r.
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Gospodarowanie
energią cieplną
Opłaty za ciepło są ponoszone przez spółdzielnię bezpośrednio na rzecz przedsiębiorstwa energetycznego, a następnie są dzielone pomiędzy wszystkich użytkowników lokali.
Dzielą się one na część zmienną i stałą. Część zmienna zależna jest od zużycia energii cieplnej
na budynku, tzn. zapłacimy za taką energię jaką zużyjemy. W tej części wpływ na opłatę mają
poszczególni mieszkańcy.
Ciepło do pomieszczenia jest emitowane przez zainstalowany w pomieszczeniu grzejnik.
Aby utrzymać w pomieszczeniu temperaturę pozwalającą na dobre samopoczucie przebywających w nim ludzi, należy dostarczyć do pomieszczenia taką ilość ciepła, która pokryje
straty ciepła tego pomieszczenia. Pomieszczenie traci ciepło przez ściany zewnętrzne, okna
i drzwi oraz wentylację. Ciepło może także przenikać przez ściany wewnętrzne do pomieszczeń sąsiednich, jeżeli panuje w nich temperatura niższa. Strat ciepła nie da się nigdy całkowicie wyeliminować. Nie ma bowiem takich materiałów do budowy ścian, ani takich okien,
które całkowicie nie przewodzą ciepła. Również nie możemy odciąć dopływu powietrza zewnętrznego do pomieszczenia i zaprzestać jego usuwania przez wentylację, ponieważ takie
działanie jest zagrożeniem dla zdrowia i życia użytkowników lokalu.
Można jednak ograniczyć ilość traconego ciepła do niezbędnego
minimum rozsądnie nim gospodarować poprzez:
ź Okresowe obniżanie temperatury w pomieszczeniu. np. podczas snu, wykonywania ciężkich prac oraz gdy spodziewamy się większej liczby gości (każda osoba emituje ciepło).
Należy jednak unikać zbytniego wychłodzenia pomieszczenia w dłuższym okresie, bo na
jego ponowne dogrzanie stracimy zbyt wiele ciepła. Komfortowo czujemy się, gdy w pomieszczeniu panuje temperatura ok. 20 - 21 st. C.
ź Efektywne wykorzystywanie zaworów termostatycznych w celu obniżenia temperatury. Zawory termostatyczne nie mają skali temperatury w stopniach. Na pokrętle zaworu naniesione są: gwiazdka i kreski oznaczone kolejnymi cyframi od 1 do 5. W położeniu
„gwiazdka” zawór jest zamknięty i otwiera się tylko gdy temperatura spada do 6 st.C (zabezpieczenie przed zamarzaniem).
ź Wietrzenie krótkie i intensywne. Należy krótko i intensywnie wietrzyć mieszkanie tzn.
otworzyć szeroko okno na parę minut przy jednoczesnym zamknięciu zaworów przy grzejnikach. Nie należy uchylać okna na dłuższy czas, ponieważ zimne powietrze ochładza
grzejnik i termostat otwiera się maksymalnie, co powoduje duże i zbędne straty ciepła.
ź Nie zabudowywanie i nie zasłanianie grzejników lub zaworów termostatycznych. Aby
grzejnik oddawał ciepło do pomieszczenia, potrzebna jest właściwa cyrkulacja powietrza
w jego otoczeniu. Grzejnik nie powinien być zabudowany, zasłonięty i zastawiony meblami, gdyż wówczas ciepło nie rozprzestrzenia się równomiernie w pomieszczeniu. Natomiast zasłonięty zawór termostatyczny będzie błędnie „odczytywał” temperaturę otoczenia.
ź Zmniejszanie strat ciepła przez okna. Okno jest najlepiej przewodzącym ciepło elementem przegrody zewnętrznej więc przy wyborze okien (ich wymianie) należy zwracać uwagę na to jaki mają współczynnik przenikania.
ź Zapewnienie odpowiedniej szczelności okien i drzwi zewnętrznych. Celowa jest wymiana okien na szczelne, zaopatrzone w specjalne nawiewniki powietrza. W ten sposób zapewnimy właściwą wentylację, która uchroni mieszkanie przed zawilgoceniem, a równocześnie ograniczymy do niezbędnego minimum straty ciepła. Zakazane jest zamykanie
(zaklejanie) kratek wentylacji grawitacyjnej lub nawiewników. Grozi to zawilgoceniem
lokalu, a w lokalach gdzie używane są piece kąpielowe gazowe, zatruciem użytkowników.
ź Zwracanie uwagi na właściwe użytkowanie pomieszczeń wspólnych w budynku. W okresie
funkcjonowania instalacji c.o. należy zwracać uwagę na zamykanie drzwi wejściowych i okien
na klatkach schodowych, zamykanie okienek w piwnicach i innych pomieszczeniach wspólnego użytku.
Część stała zależna jest od mocy zamówionej tzn. mocy jaka jest potrzebna aby zapewnić
temperaturę w pomieszczeniach mieszkalnych 20 st.C przy temperaturze zewnętrznej minus
20 st.C. Opłaty za moc zamówioną ponoszone są cały rok i nie są one zależne od zużycia. Wysokość opłaty za moc zamówioną można obniżyć po wykonaniu termomodernizacji budynku.
W związku z powyższym Zarząd Spółdzielni wciąż namawia mieszkańców do przeprowadzania działań termomodernizacyjnych. W bieżącym roku udało się przeprowadzić kilka pozytywnych ankietowań w tej sprawie oraz wykonać termomodernizację pojedynczych przegród budynków w ramach funduszu remontowego. W 2017 r. wykonano docieplenie ścian
frontowych budynków przy ul. Miodowej 2-4, ul. Harcerskiej 5-7, ul. Kusocińskiego 25-43
w Jastrzębiu–Zdrój oraz planuje się zakończenie kompleksowych termomodernizacji budynków przy ul. Konopnickiej 8, ul. Wyspiańskiego 1-7 i ul. Wrzosowej 1-19 w Jastrzębiu-Zdroju
oraz ul. 26 Marca 118-128 i ul. PCK 14-20 w Wodzisławiu Śl. W 2018 r. będzie przeprowadzone kompleksowe docieplenie budynku przy ul. Poprzecznej 8-12 oraz docieplenie ścian
frontowych budynków przy ul. Zielonej 9-19, Harcerskiej 2-4. W związku z powyższymi pracami został złożony wniosek na kredytowanie prac z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Wysokość niskooprocentowanego kredytu
powinna wynieść ponad 2 mln zł, z czego 40 % może zostać umorzone po połowie jego spłaty.
Ponadto pragniemy poinformować, że nasza Spółdzielnia otrzymała, w ramach przeprowadzonego przez Urząd Regulacji Energetyki przetargu na wybór przedsięwzięć służących
poprawie efektywności energetycznej, tzw. białe certyﬁkaty, związane z wykonanymi ze środków własnych w latach 2011–2016 pracami termomodernizacyjnymi. Wartość giełdowa uzyskanych certyﬁkatów przekracza 240 tys. zł.

Realizacja prac ul. PCK 14-20

Realizacja prac ul. Wrzosowa 1-19

Realizacja prac ul. 26 Marca 118-128
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Windykacja - sposób na zaległości czynszowe
Zaległości w opłatach za użytkowanie lokali mieszkalnych w Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS” na dzień 31.12.2016 roku wynosiły 2 562 918,82 zł.
Obecnie, na dzień 30 września 2017 r., zaległości wynoszą 2 314 076,16 zł (spadek o 248 842 ,66 zł).
W tabeli obok przedstawiamy zestawienie zaległości
w opłatach za użytkowanie lokali mieszkalnych przez ich
aktualnych użytkowników, jakie wystąpiły w Spółdzielni
na poszczególnych nieruchomościach, wg stanu na dzień
30 września 2017 r.
Dla porównania, na koniec 2016 r., zaległości za okres
powyżej trzech miesięcy wynosiły 2 057 853,61 zł.
Korzystanie z lokalu mieszkalnego wiąże się z obowiązkiem pokrywania opłat związanych z jego eksploatacją. Jednakże nie wszyscy użytkownicy mieszkań wywiązują się rzetelnie z tego obowiązku co powoduje, że zadłużenie z tytułu nieterminowego wnoszenia opłat przez
mieszkańców staje się problemem spółdzielni mieszkaniowych. Dlatego Nasza Spółdzielnia rozpoczyna informowanie lokatorów o występującym zadłużeniu już po
pierwszym miesiącu tzw. miękka windykacja. Lokatorzy
często regulują czynsz w niepełnej wysokości lub z tzw.
miesięcznym opóźnieniem przekraczając tym samym termin płatności o kilka, czy kilkanaście dni. Często po czasie
stwierdzają, że bank nie uregulował ich zobowiązań czynszowych z różnych przyczyn np. zlecenie było już nieaktualne, brak środków na koncie. Często takie zaległości ciągną się latami i dopiero w przypadku, gdy lokatorowi zależy na „czystym koncie” zgłasza się do Spółdzielni w celu ich
uregulowania. Często bywa, że wówczas mają pretensje
o naliczone odsetki. Są to sprawy nieprzyjemne i często
kłopotliwe. Warto tutaj pamiętać, że od każdej ponadmiesięcznej zaległości czynszowej, nawet kilkuzłotowej,
zgodnie z prawem naliczane są ustawowe odsetki za opóźnienie.
Każdy mieszkaniec, a tym bardziej Członek Naszej
Spółdzielni powinien mieć świadomość, że w przypadku
narastania zaległości spółdzielnia może utracić płynność
ﬁnansową, tj. zdolność do regulowania zobowiązań na
rzecz wykonawców usług i dostawców mediów, co w dalszej kolejności może uniemożliwić prawidłowe funkcjonowanie spółdzielni, w tym realizowanie dalszych zadań
w zakresie eksploatacji, dostawy mediów i remontów zasobów. Z tego też względu spółdzielnie wykorzystują
wszelkie dostępne działania windykacyjne mające na celu
odzyskanie należności. Jednak w całym procesie windykacyjnym coraz częściej okazuje się, że spółdzielnia nie
jest jedynym wierzycielem. Tak więc licytacja, która jest
ostatecznością, przerywa możliwość dalszego zadłużania
lokalu, ale nie zawsze umożliwia odzyskanie całego długu.
Podkreślić należy, aby w przypadku pogorszenia się
sytuacji ﬁnansowej nawiązać współpracę ze Spółdzielnią.
Brak współpracy może pogłębić ﬁnansowe kłopoty i doprowadzić do utraty mieszkania. Egzekucja komornicza
jest kosztowna dla dłużnika, a jej koszty w każdym przypadku dodatkowo zwiększają powstałe zadłużenie. Wielu
osobom wydaje się, że nie odbieranie korespondencji czy
unikanie kontaktu z pracownikami Spółdzielni rozwiąże
problem. Nic bardziej mylnego. Jak wiadomo nie możemy
umorzyć długów, ale istnieje możliwość rozłożenia ich na
raty i wydłużenia terminu płatności. Dodatkowo osoby
osiągające niskie dochody mogą również starać się o dodatek mieszkaniowy, poprzez złożenie stosownego wniosku w Referacie Dodatków Mieszkaniowych w Urzędzie
Miasta. Szybkie załatwienie formalności i dostarczenie
niezbędnych dokumentów prowadzi często do zachowania ciągłości płatności czynszu i zapobiega powstawaniu
zaległości.
Każdego miesiąca pracownicy odpowiedzialni za
windykację należności dokonują weryﬁkacji i kontroli
sald na kartotekach mieszkaniowych. Sprawdzeniu również podlegają osoby, które uzyskały zgodę na ratalną
spłatę zadłużenia pod względem wywiązywania się ze
zobowiązań. Dlatego w razie problemów z terminowym
regulowaniem czynszu za zajmowany lokal mieszkalny
prosimy o kontakt osobisty w siedzibie Spółdzielni (pokój
nr 15) lub telefonicznie 32 47-626-36 wew. 62.

Zaległości na 30.09.2017
Nieruchomość

Ogółem
Ilość mieszkań

Powyżej 3 m-cy

Kwota w zł

Ilość mieszkań

Kwota w zł

Wrzosowa 1-19, Zielona 4-22
Zielona 24-42
Zielona 44-62, Zielona 76 a-j
Zielona 9-19
Zielona 21-31
Zielona 33-43
Zielona 1-3, 5-7
Harcerska 1-3, 5-7
Harcerska 2-4, Miodowa 2-4
Śląska 11,13,15,17
Śląska 19
Kurpiowska 5-13,15-23
Kaszubska 1,3,5,7
Warmińska 1-13
Warmińska 2-14,16-28
Warmińska 30-42,44-56
Pomorska 17-29, 31-43, 45-57
Pomorska 30-42, 44-56
Pomorska 59-71, 73-85, 87-99
1 Maja 2-8
Staszica 8
11 Listopada 7b
11 Listopada 11b
Krótka 2-6
Poprzeczna 1-5, 2-6, 8-12, 14-18
Słoneczna 4-8, 10-18
Słoneczna 20-30, 32-42
Of. Faszyzmu 1-5, 7-15
Of. Faszyzmu 2-10, 12-16
Gen. W. Andersa 1-9, 11-21, 23-37
Gen. W. Andersa 2-4
Gen. W. Andersa 6-8
Gen. W. Andersa 10-12, 14-16
K. Miarki 1
K. Miarki 5, 6-7, 8-9
Konopnickiej 2 ,4, 6, 8, 10
Kusocińskiego 5-23, 25-43
Al. Jana Pawła II 15 a-f
Wiejska 9, 9a
Wiejska 9b, 9c

49
20
47
71
78
68
50
52
39
68
22
42
63
35
68
56
79
49
81
12
21
3
1
7
27
16
24
20
37
38
4
7
16
9
12
10
45
15
19
11

65 802,38
23 319,90
32 561,30
63 044,03
114 132,11
69 986,96
40 635,44
107 984,06
85 223,46
45 985,77
5 799,80
33 539,85
43 965,57
66 156,07
86 937,15
68 915,00
131 872,89
88 083,68
132 627,32
21 747,34
25 800,41
1 681,15
72,96
22 051,01
22 631,84
10 164,20
67 082,59
11 222,41
41 312,54
52 992,13
6 249,48
5 617,53
32 022,08
5 580,26
12 333,32
8 112,34
59 655,70
18 004,62
19 464,61
9 978,22

8
2
3
7
11
9
5
7
11
12
1
8
4
11
19
8
19
16
21
3
4
0
0
2
5
2
4
2
6
7
1
2
2
2
1
1
6
4
3
2

47 662,50
16 735,94
12 968,83
35 749,23
86 709,67
43 777,63
20 447,21
89 078,81
71 558,04
31 490,45
2 016,69
23 103,29
27 120,24
59 492,27
74 708,47
51 869,96
112 932,76
78 600,15
112 157,59
17 731,80
15 765,70
0,00
0,00
19 580,23
17 511,23
6 378,57
61 176,47
3 206,35
30 312,10
42 991,14
5 109,51
3 497,46
27 961,10
3 243,82
8 112,02
4 636,34
46 042,25
12 975,11
13 376,74
6 888,40

Wiejska 29b, 23b, 17b, 29d, 17d,
19d, 17c, 23c, 29c, 13c

62

42 273,80

8

21 987,05

Górnicza 38,40 Wyspiańskiego 1-7
Moniuszki 2, 4-6
Moniuszki 8-10
Morcinka 5-7
Morcinka 6-8
Kopernika 2-4, 6-8, 10-12
Kopernika 11-13
Krasickiego 1, 2, 3, 4, 7, 9
Krasickiego 6, 8, 15
Krasickiego 19
26 Marca 118-128
26 Marca 140-152
26 Marca 11, 13, 15; Pl. Zwycięstwa 12
PCK 14-20
Wyszyńskiego 45-49, 51-53
Wyszyńskiego 55-57, 59-61

37
12
5
4
5
13
5
32
21
5
31
26
39
15
18
19

107 655,18
89 693,74
3 778,00
1 441,04
13 594,45
29 925,33
35 328,88
50 332,80
31 918,74
2 870,13
58 940,30
14 023,94
16 553,40
3 645,32
11 658,36
40 093,27

12
5
0
0
2
4
1
7
4
0
5
3
5
0
2
6

98 391,52
87 886,24
0,00
0,00
12 999,58
27 571,89
34 622,99
44 158,67
24 664,93
0,00
52 966,65
10 510,86
11 001,85
0,00
7 725,70
37 646,41

1740

2 314 076,16

305

1 816 810,41

Razem
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Koszt dostarczonego ciepła
dla budynków pomiarowanych
Co roku w Naszej Spółdzielni dokonuje się różnorodnych analiz dotyczących poniesionych kosztów centralnego ogrzewania. Jak wiadomo
duży wpływ na zużycie ciepła w poszczególnych budynkach mają występujące temperatury zewnętrzne oraz samo postępowanie lokatorów
w sezonie grzewczym.
W budynkach rozliczanych wg wskazań podzielników pewna część
kosztów, dzielona jest w proporcji do powierzchni grzewczej. Jest to konieczne, ponieważ trzeba rozdzielić koszty ciepła emitowanego przez
piony w budynkach oraz grzejniki na klatkach schodowych, pralniach,
suszarniach a także wnoszone do dostawcy ciepła comiesięczne opłaty,
niezależne od ilości zużytego ciepła (opłata za moc zamówioną, opłata
stała za przesył i opłata abonamentowa) a wynikające z taryfy dla ciepła,
proporcjonalnie do powierzchni ogrzewanej mieszkań, traktując je jako
pewne koszty ogólne.
W związku z powyższym zgodnie z § 8 pkt. 1 i 2 Regulaminu rozliczania kosztów centralnego ogrzewania w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej "JAS-MOS" w Jastrzębiu-Zdroju, Zarząd Spółdzielni zatwierdził podział kosztów centralnego ogrzewania na okres rozliczeniowy 2017/2018 dla budynków rozliczanych w oparciu o podzielniki kosztów. Proporcje części ogólnej i indywidualnej ustalone dla każdego budynku oddzielnie przedstawia tabela.

UWAGA
W związku z przypadkami samowolnych

nasadzeń drzew i krzewów na terenach

administrowanych przez Spółdzielnię,

informujemy że wszelkie prace związane

z powyższymi czynnościami należy

uzgadniać z właściwymi administracjami

osiedlowymi lub działem eksploatacji

naszej Spółdzielni. Zwracamy Państwa

szczególną uwagę na fakt, że ewentualne

wycinki drzew i krzewów wiążą się

z uzyskaniem stosownego pozwolenia

Prezydenta Miasta. Przestrzegamy, że

dokonanie samowolnej wycinki drzewa

wiąże się z nałożeniem bardzo wysokiej

kary administracyjnej na osobę, która

dopuściła się takiego czynu. Wysokość

takiej kary uzależniona jest od gatunku

drzewa i jego obwodu i może wynieść

nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych.

L.p.

Budynki rozliczane
wg podzielników

Okres rozliczeniowy od X/2017
Śląska 11
1
Śląska 13
2
3
Śląska 15
Śląska 17
4
Śląska 19
5
Kaszubska 1
6
Kaszubska 3
7
Kaszubska 5
8
Kaszubska 7
9
Pomorska 17-29
10
Pomorska 31-43
11
Pomorska 44-56
12
Morcinka 5-7
13
Morcinka 6-8
14
Kopernika 10-12
15
Wyspiańskiego 1-7
16
Górnicza 38
17
Górnicza 40
18
Poprzeczna 1-5
19
Poprzeczna 2-6
20
Poprzeczna 8-12
21
Krótka 2-6
22
Słoneczna 4-8
23
Słoneczna 20-30
24
1 Maja 2-8
25
Oﬁar Faszyzmu 1-5
26
Oﬁar Faszyzmu 2-10
27
Karola Miarki 8-9
28
Karola Miarki 1
29
Konopnicka 6
30
Konopnicka 8
31
Staszica 8
32
G.Andersa 2-4
33
G.Andersa 10-12
34
G.Andersa 14-16
35
G.Andersa 23-37
36
11 Listopada 7 b
37
11 Listopada 11 b
38
Okres rozliczeniowy od XI/2017
Zielona 4-22
1
2
Miodowa 2-4
3
Wrzosowa 1-19
4
Kurpiowska 5-13
5
Kurpiowska 15-23
6
Warmińska 1-13
7
Warmińska 2-14
8
Warmińska 16-28
9
Warmińska 44-56
10
Warmińska 30-42
11
Pomorska 45-57
12
Pomorska 59-71
13
Pomorska 73-85
14
Pomorska 87-99
15
Krasickiego 1
16
Krasickiego 2
17
Krasickiego 3
18
Krasickiego 4
19
Krasickiego 6
20
Krasickiego 7
21
Krasickiego 8
22
Krasickiego 15
23
Krasickiego 19
24
Wiejska 9 a
25
Wiejska 9 b
26
Wiejska 9 c
27
Wiejska 17 c
28
Wiejska 23 c
29
Wiejska 29 d
30
Wiejska 17 b
31
Wiejska 23 b
32
Wiejska 17 D
33
Oﬁar Faszyzmu 7-15

opłata stała
wg powierzchni
użytkowej [%]

opłata zmienna
wg indywiduanego zużycia
[%]

45
44
44
44
45
47
48
46
48
46
41
45
56
52
56
47
57
55
55
56
56
54
53
57
52
58
53
53
50
55
54
54
56
54
57
47
50
52

55
56
56
56
55
53
52
54
52
54
59
55
44
48
44
53
43
45
45
44
44
46
47
43
48
42
47
47
50
45
46
46
44
46
43
53
50
48

45
44
41
45
44
45
45
47
44
44
42
46
44
44
60
53
53
56
58
61
63
53
52
58
55
56
54
58
57
54
56
58
52

55
56
59
55
56
55
55
53
56
56
58
54
56
56
40
47
47
44
42
39
37
47
48
42
45
44
46
42
43
46
44
42
48
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OGŁOSZENIE
Spółdzielnia Mieszkaniowa „JAS-MOS” z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
przy ul. Słonecznej 18A, ogłasza ustny przetarg nieograniczony na:

1. Ustanowienie i zbycie odrębnej własności lokali
mieszkalnych położonych przy:
ź

ź

ź

ź

ź

ź

ul. gen. W. Andersa 29/2
Jastrzębie-Zdrój, kat. M-2, pow. użytkowa 40,80 m²,
cena wywoławcza 54 900 zł, wadium 5 490 zł,
ul. gen. W. Andersa 7/4
Jastrzębie-Zdrój, kat. M-2, pow. użytkowa 38,18 m²,
cena wywoławcza 54 900 zł, wadium 5 490 zł,
ul. Pomorska 48/14
Jastrzębie-Zdrój, kat. M-2, pow. użytkowa 25,94 m²,
cena wywoławcza 41 000 zł, wadium 4 100 zł,
ul. M. Kopernika 4/8
Jastrzębie-Zdrój, kat. M-3, pow. użytkowa 33,30 m²,
cena wywoławcza 41 000 zł, wadium 4 100 zł,
ul. Pomorska 67/14
Jastrzębie-Zdrój, kat. M-2, pow. użytkowa 25,94 m²,
cena wywoławcza 59 900 zł, wadium 5 990 zł,
ul. Śląska 13/61
Jastrzębie-Zdrój, kat. M-2, pow. użytkowa 34,50 m²,
cena wywoławcza 55 400 zł, wadium 5 540 zł.

Przetarg odbędzie się w siedzibie SM „JAS-MOS” sala nr 4 w dniu 22.11.2017 roku,
o godzinie 13.00.
Minimalne postąpienie wynosi 500,00zł. Do przetargu dopuszczeni zostaną oferenci, którzy zapoznają się z „Regulaminem na ustanowienie i zbycie odrębnej własności …”
obowiązującym w Spółdzielni, co potwierdzą podpisem na oświadczeniu, a następnie
wpłacą wymagane wadium. Wadium osoby wygrywającej zostanie zaliczone na poczet
ceny mieszkania, a pozostałym osobom zwrócone w terminie do 3 dni na podany numer
konta bankowego.
Osoba wygrywająca przetarg zobowiązana jest do: poniesienia kosztów ogłoszenia
przetargu, sporządzenia operatu szacunkowego określającego wartość rynkową lokalu,
sporządzenia aktu notarialnego, założenia i wpisu do księgi wieczystej.
Umowa ustanowienia i zbycia odrębnej własności lokalu mieszkalnego zawarta zostanie w kancelarii notarialnej wskazanej przez Spółdzielnię.

2. Najem lokalu mieszkalnego położonego w Jastrzębiu- Zdroju przy:
ź

ul. St. Moniuszki 8/5, Jastrzębie-Zdrój, kat. M-2, pow. użytkowa 35,40 m²
Stawka wyjściowa 7,20 zł/m², wadium 255 zł, kaucja mieszkaniowa 6-krotność wylicytowanej opłaty czynszowej.

Celem przetargu jest ustalenie stawki czynszu za 1m² powierzchni użytkowej przedmiotowego lokalu mieszkalnego. Minimalne postąpienie wynosi 0,50 zł.
Przetarg odbędzie się w siedzibie SM „JAS-MOS” sala nr 4 w dniu 22.11.2017 r., o godzinie 13.30. Licytowana stawka czynszu nie obejmuje opłat niezależnych od Spółdzielni. Do przetargu
dopuszczeni zostaną oferenci, którzy zapoznają się z „Regulaminem organizowania przetargów na najem lokali mieszkalnych…” obowiązującym w Spółdzielni, co potwierdzą podpisem na
oświadczeniu, a następnie wpłacą wymagane wadium. Wadium osoby wygrywającej zostanie zaliczone w poczet kaucji mieszkaniowej, a pozostałym osobą zwrócone w terminie 3 dni na
podany numer konta bankowego.
Osoba przystępująca do przetargu zobowiązana jest udokumentować posiadanie stałego dochodu, pozwalającego na bieżące regulowanie czynszu i pozostałych opłat.
Osoba wygrywająca przetarg zobowiązana jest do zawarcia w terminie 7 dni od daty zakończenia przetargu umowy najmu – z której treścią zapoznała się przed przystąpieniem do przetargu
– na lokal będący przedmiotem przetargu oraz wpłaty kaucji mieszkaniowej w wysokości 6-krotności wylicytowanej opłaty czynszowej najpóźniej w dniu podpisana umowy.
Dowód wpłaty wadium do organizowanych przetargów należy przedłożyć w Spółdzielni najpóźniej dnia 21.11.2017 r., do godziny 15.30.
Wystawione do przetargów lokale mieszkalne można oglądać w dniach 13 i 14 listopada 2017 r., po wcześniejszym zgłoszeniu się w administracji osiedla przy:
ź ul. Staszica 8 w Jastrzębiu-Zdroju tel. 324761255 (ul. gen. W. Andersa, M. Kopernika, St. Moniuszki),
ź ul. Kaszubska 3 w Jastrzębiu-Zdroju tel. 324730169 (ul. Pomorska, Śląska).
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargów bez podania przyczyny.
Dodatkowych informacji udziela komórka członkowsko - mieszkaniowa SM „JAS-MOS” pok. nr 2 lub telefonicznie pod numerem 32 47 626 36-38 wew. 37.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "JAS-MOS"
44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. Słoneczna 18A
tel./fax: 32 47-626-36, 37, 38 32 47-61-074
sm@smjasmos.pl
www.smjasmos.pl
Biuletyn jest redagowany przez pracowników i członków SM "JAS-MOS".
Skład rady redakcyjnej: Piotr Szereda, Andrzej Baran, Janina Szymańska, Barbara Olszok.
Skład i druk: drukarniajastrzebie.pl

Za treść ogłoszeń reklamowych oraz materiałów sponsorowanych Spółdzielnia nie ponosi odpowiedzialności

S
JAS-MOS
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ARTYKUŁ SPONSOROWANY

"Nie zawsze skutek powoduje odpowiedzialność"
System jakości usług ISO 9001:2015
wprowadzony niedawno w Spółdzielni „JASMOS” standaryzuje, więc także poprawia jakość obsługi spraw zgłaszanych przez lokatorów. Z kolei życie pod spółdzielczym dachem przynosi różne sprawy, problemy, ale
też ich szczęśliwe rozwiązania, mimo pozornej beznadziei. Wiele ze wspomnianych
spraw, ale i szczęśliwych ﬁnałów dotyczy
ubezpieczeń lokali mieszkalnych. Dla przypomnienia, co numer piszemy w ramach naszego kącika o ubezpieczeniowych sprawach spółdzielców, tak aby zawiłe paragrafy
przestały nimi być. Do Spółdzielni zgłosił się
lokator z wnioskiem o wypłatę odszkodowania za szkodę, która powstała w czasie wykonywania przez niego nieprofesjonalnego
remontu. Skutek, czyli szkoda jest i to taka,
która wygląda , że znajduje się w zakresie
ochrony, ale… no właśnie – przyjrzyjmy się
bliżej sprawie. Pomoże w tym Mirosław Dobrowolski – Prezes Śląskiej Agencji Ubezpieczeń Gwarant Sp. z o.o. z przeszło dwudziestoletnim doświadczeniem w branży ubezpieczeniowej, z którym kontynuujemy rozmowę rozpoczętą na łamach poprzedniego
wydania „Naszego Mieszkania”.
Czy wystąpienie zdarzenia
powoduje wypłatę odszkodowania
z polisy ubezpieczeniowej?
W pierwszej kolejności trzeba dokonać
analizy czy dane zdarzenie znajduje się na
liście ryzyk objętych ochroną ubezpieczeniową, czy też liście ograniczeń lub wyłą-

czeń odpowiedzialności. Zrozumiałym jest
fakt, iż szkody powstałe np. pod wpływem
alkoholu czy też wyrządzone umyślnie pozbawią nas należnego odszkodowania.
Czy zatem analizując zdarzenie,
które miało miejsce na zasobach
SM "JAS-MOS", tj. nieprofesjonalny
(z użyciem ciężkich narzędzi odpowiednich
do robót wyburzeniowych w obiekcie
przemysłowym) demontaż ościeżnicy
drzwi wejściowych, w efekcie powodujący
liczne spękania ścian działowych w lokalu
mieszkalnym, może być podstawą do
wypłaty odszkodowania ze strony
zakładu ubezpieczeń?
Okoliczność analizować należy w dwóch
aspektach. Po pierwsze, posiadając polisę
ubezpieczenia mieszkania nie można liczyć
na odszkodowanie, gdy cała wina leży po
stronie właściciela mieszkania i zarazem nieprofesjonalnego wykonawcy robót remontowych. Po drugie, Spółdzielnia Mieszkaniowa jako administrator budynku, posiada stosowną polisę odpowiedzialności cywilnej
związanej z zarządzaniem powierzonym
mieniem, czyli tym budynkiem. Tu rodzi się
pytanie - Na czym ewentualnie polegałaby
wina Spółdzielni jako zarządcy? Art. 415 Kodeksu Cywilnego stanowi bowiem, że winny
szkody zobowiązany jest do jej naprawienia.
I znów analizując zdarzenie, które miało
miejsce - w żaden sposób nie można dopatrzeć się winy bądź zaniechań ze strony Spółdzielni. Właściciel działał na własną rękę,

a więc na własną odpowiedzialność.
Czyli nie sam fakt zaistnienia szkody
zapewni otrzymanie odszkodowania?
Dokładnie tak – nie zawsze skutek powoduje odpowiedzialność zakładu, który
nas ubezpiecza.
Czy zatem właściciel lokalu został ze swą
szkodą pozostawiony na pastwę losu?
W tej sytuacji, jak w wielu innych, Zarząd SM "JAS-MOS", pomimo braku obowiązku, doprowadził mieszkanie do stanu
sprzed zdarzenia, angażując własne siły
i środki. Lokator cieszy się już teraz wyremontowanym mieszkaniem, choć ma srogą
nauczkę, która winna być przykładem dla innych. Jeśli zaś chodzi o Towarzystwo Ubezpieczeniowe UNIQA, lidera wśród ubezpieczycieli sektora mieszkalnictwa, z którym
Spółdzielnia Mieszkaniowa "JAS-MOS" jest
związana wieloletnią umową, nie zostawiło

tej sprawy bez należytego załatwienia. Niemałą rolę i zasługę ma w tej kwestii Prezes
SM "JAS-MOS" Pan Piotr Szereda, który
skłonił zakład ubezpieczeń do ugody w postaci kulancji (świadczenie pieniężne pomimo braku odpowiedzialności), która to z kolei zasili konto Spółdzielni za wykonany remont tegoż mieszkania.
Rzeczywiście widząc skutki, trzeba
przeanalizować przyczynę…
Na ewentualne konsultacje w kwestiach
ubezpieczeniowych jak zwykle zapraszamy
do biura przy ul. Opolskiej 1, bądź złożenia
zapytania poprzez formularz kontaktowy na
stronie internetowej: www.sau-gwarant.pl,
telefonicznie: 32 47 63 480, 500 196 306 .
Jak zwykle chętnych zgłębienia wiedzy
o ubezpieczeniach, już teraz zapraszamy na
kolejny numer.

