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Dobre praktyki w Spółdzielniach Mieszkaniowych 
część II

Członek rady nadzorczej powinien reprezentować wysoki poziom moralny i etyczny oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość 

czasu, pozwalającą mu w sposób właściwy wykonywać swoje funkcje w radzie nadzorczej – mówi Piotr Szereda Prezes Zarządu 

Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS” podczas kolejnej rozmowy na temat dobrych praktyk w spółdzielczości mieszkaniowej. 

Podczas ostatniego naszego spotkania, 
gdy omawialiśmy dobre praktyki 
w spółdzielniach słyszałem od Pana, 
że mówiąc o Zarządzie bardzo często 
wspominał o Radzie Nadzorczej. 

 Tak, bo po Walnym Zgromadzeniu w Spół-
dzielni następnym organem bardzo istotnym 
w służebności na rzecz Członków jest Rada 
Nadzorcza. Polskie prawo przyjęło niemiecki 
model organów spółki akcyjnej, polegający na 
ścisłym rozdzieleniu zarządu i rady nadzor-
czej, a co za tym idzie także domen obu orga-
nów.  Prawo jednoznacznie zakazuje radzie 
nadzorczej, a także walnemu zgromadzeniu, 
ingerencji w domenę zarządu, czyli prowadze-
nia bieżących spraw spółdzielni, poprzez wy-
dawanie zarządowi wiążących poleceń. Rela-
cje pomiędzy zarządem a radą nadzorczą 
w każdej spółdzielni powinny kształtować się 
podobnie, jednak w praktyce występują róż-
nice. Decyduje o tym wiele względów. Po pier-
wsze ustawy o spółdzielczości, po drugie spe-
cyficzny w spółdzielczości układ właścicielski, 
potem mamy już kompetencje i osobowość 
członków organów czyli zarządu i rady nad-
zorczej. 

No tak, kto wchodzi do Rady 
Nadzorczej Spółdzielni i jakie 
powinien posiadać kompetencje?

 Członek Rady Nadzorczej powinien re-
prezentować wysoki poziom moralny i etycz-
ny oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość 
czasu, pozwalającą mu w sposób właściwy wy-
konywać swoje funkcje w Radzie Nadzorczej. 
W naszej Spółdzielni zgłoszenie kandydata na 
członka Rady Nadzorczej powinno być popar-
te przez co najmniej 50 członków Spółdzielni 
w formie pisemnej. Kandydatury na członków 
Rady powinny być przedstawiane w trakcie 
Walnego Zgromadzenia z uzasadnieniem 
w celu umożliwienia świadomego wyboru. 
Członkiem Rady Nadzorczej nie może być pra-
cownik spółdzielni, osoba, która świadczy 
usługi na rzecz spółdzielni, zajmuje się konku-
rencyjnymi interesami w stosunku do spół-
dzielni, nie powinna nim też być osoba bliska 
pracownikowi. Spośród zgłoszonych kandyda-
tów Walne Zgromadzenie w głosowaniu taj-
nym wybiera członków Rady Nadzorczej. Czy-
li, ubiegający się o miejsce w Radzie musi po-
siadać społeczne zaufanie. 

Czy członkowie Rady Nadzorczej 
w Spółdzielni muszą posiadać jakieś 
stosowne kwalifikacje, predyspozycje?  

 Jak już wskazywałem, muszą posiadać po-
parcie Członków Spółdzielni, a w swoich dzia-

łaniach członek Rady powinien, przede wszy-
stkim, kierować się interesem Spółdzielni, wy-
strzegać osobistych uprzedzeń i angażowania 
w sytuacje konfliktowe, które mogą spowo-
dować naruszenie zasady obiektywizmu i bez-
stronności. Członek rady nadzorczej wykonu-
jąc swoje czynności nadzorcze i kontrolne, 
a także wyrażając opinie i oceny powinien 
opierać się wyłącznie na przesłankach spra-
wdzonych i uzasadnionych merytorycznie. 
Aby móc to realizować rada nadzorcza, będąc 
niezależnym organem samorządowym, winna 
mieć zapewnione warunki całkowitej nieza-
leżności w podejmowaniu decyzji i działań 
w ramach statutowych uprawnień i w takim 
zakresie, w jakim za skutki swojej decyzji od-
powiada. Te warunki całkowitej niezależności 
musi w Spółdzielni zapewnić Zarząd. 

W jaki sposób? 

 Posiedzenia Rady Nadzorczej, z wyją-
tkiem spraw dotyczących bezpośrednio Za-
rządu lub jego członków, powinny być dostę-
pne i jawne dla członków Zarządu. Zaś Zarząd 
musi zapewnić dostęp do wszystkich doku-
mentów i w razie potrzeby odpowiadać na py-
tania oraz udzielać wyjaśnień. Jak już wspo-
mniałem,  Rada Nadzorcza jest niezależnym 
organem samorządowym. Zaś w kolegialnej 
pracy Rady Nadzorczej obiektywizm i bez-
stronność, obok kompetencji, stanowią pod-
stawową zasadę jej działalności. Ponadto 
członkowie Rady Nadzorczej powinni zacho-
wać w poufności wszelkie informacje dotyczą-
ce działalności Spółdzielni.

Czy są jakieś ograniczenia 
członków Rady Nadzorczej ? 

 Rada nadzorcza powinna działać zgodnie 

z regulaminem, który jest jawny dla wszy-
stkich członków spółdzielni. Członek rady 
nadzorczej nie może uczestniczyć w posie-
dzeniu rady i głosować podczas rozpatrywa-
nia sprawy związanej z osobistym interesem, 
bądź z interesem kogoś z rodziny lub osoby, 
z którą łączą go inne powiązania. Dlatego 
członkami rady nadzorczej nie powinny być 
osoby, których bliscy pracują w spółdzielni. 
W przypadku gdy wystąpi konflikt interesów, 
członek rady nadzorczej powinien poinformo-
wać o tym fakcie pozostałych członków rady. 
Czynności kontrolne podejmowane przez ra-
dę nadzorczą powinny odbywać się według 
uchwalonego przez radę planu kontroli, zaś 
Zarząd jest zobowiązany dostarczyć w tym za-
kresie dokumentację oraz udzielić stosow-
nych wyjaśnień.

Czyli w zakresie kontroli pracy Zarządu 
i działalności całej Spółdzielni, Zarząd 
i Rada są skazani na dobrą współpracę?

 Tak oczywiście, i muszę powiedzieć, że to 
Zarząd powinien dbać o przejrzystość i efekty-
wność zarządzania Spółdzielnią oraz prowa-
dzić jej sprawy zgodnie z przepisami prawa, 
międzynarodowymi zasadami spółdzielczymi, 
niniejszym kodeksem dobrych praktyk obo-
wiązujących w spółdzielczości oraz interesami 
wszystkich członków spółdzielni. Rada nad-
zorcza jest organem nadzorującym i kontrol-
nym w pełnym zakresie. Zarząd nie może utru-
dniać pracy radzie nadzorczej. Te dwa organy 
dla dobra spółdzielców w ramach swoich kom-
petencji powinny ze sobą współpracować. 
Spółdzielnia dobrze funkcjonuje, jeżeli Zarząd 
i Rada Nadzorcza oraz Walne Zgromadzenie 
we współpracy i odpowiedzialnej działalności 
kierują się demokracją, sprawiedliwością, soli-
darnością, uczciwością i otwartością.   

  W Spółdzielni Mieszkaniowej 
„JAS-MOS” w tym roku kończy się 
kadencja członków Rady Nadzorczej, 
czyli w najbliższym czasie na Walnym 
Zgromadzeniu Członkowie będą 
dokonywać wyborów do tego organu? 

 Rok 2018 w Spółdzielni jest rokiem wybo-
rów do Rady Nadzorczej. Zgodnie z § 72 na-
szego Statutu, członków Rady wybiera i odwo-
łuje Walne Zgromadzenie. Zaś kandydatów do 
Rady zgłaszają członkowie Spółdzielni w kan-
celarii najpóźniej do 15 dni przed datą pier-
wszej części Walnego Zgromadzenia podając 
imię i nazwisko kandydata. Zgłoszenie danego 
kandydata powinno być poparte w formie pi-
semnej przez co najmniej 50 członków na sto-
sownej liście. Do zgłoszenia powinna być dołą-
czona pisemna zgoda na kandydowanie do Ra-
dy oraz oświadczenie, że kandydat nie zajmuje 
się interesami konkurencyjnymi wobec Spół-
dzielni w rozumieniu § 73 statutu, i nie świad-
czy usług na rzecz Spółdzielni. Lista poparcia 
kandydata wskazanego przez osobę prawną 
oraz inne dokumenty związane ze zgłosze-
niem powinny zawierać nazwę i adres tej oso-
by prawnej będącej członkiem Spółdzielni. 
Wybory do Rady dokonywane są w głosowa-
niu tajnym spośród nieograniczonej liczby 
kandydatów spełniających wymogi statutu. 

A tak informacyjnie, może Pan podać termin 
tegorocznego Walnego Zgromadzenia?

 Planujemy przeprowadzić Walne Zgro-
madzenie na przełomie maja i czerwca 2018 
roku. Tak przygotowujemy termin, aby jeszcze 
w kwietniu nasi Członkowie w biuletynie „Na-
sze Mieszkanie” mogli zapoznać się ze szcze-
gółami sprawozdania Zarządu z działalności 
Spółdzielni oraz sprawozdania Rady Nadzor-
czej i spokojnie przygotować się do Walne-
go Zgromadzenia, i wyborów członków Rady 
Nadzorczej. Zarząd zgodnie ze swoimi kompe-
tencjami, zawartymi między innymi w § 84 Sta-
tutu, jest odpowiedzialny za zwołanie i przy-
gotowanie Walnego Zgromadzenia. Nie chce-
my tego robić w przyspieszonym terminie 
i z zaskoczenia. Tak, by każdy mógł spokojnie 
i dobrze przygotować się do Walnego. 

Dziękuję za rozmowę Panu Prezesowi. 
Myślę, że jeszcze wrócimy do rozmowy 
o stosowaniu dobrych praktyk 
w spółdzielczości. 

 Na pewno, już zapraszam na tą rozmowę 
Członków naszej Spółdzielni. 

Z Prezesem SM „JAS-MOS” Piotrem Szeredą 
rozmawiał Sz. K.
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Realizacja zadań Komisji Rewizyjnej

Panie Krzysztofie, jakie zadania wykonuje 
Komisja Rewizyjna w naszej Spółdzielni?

 Zakres działania Komisji to przede wszy-
stkim kontrola gospodarki finansowej. Opi-
niujemy  działania Zarządu oraz poszczegól-
nych komórek organizacyjnych Spółdzielni, 
przedstawiamy wnioski pokontrolne Radzie 
Nadzorczej.

Czy tylko finanse? 

 Członkowie Komisji Rewizyjnej, jak każdy 
członek Rady, opiniują projekty regulaminów 
oraz innych przepisów mających obowią-
zywać w obszarze Spółdzielni. Kontrolują 
w zasadzie całą działalność Spółdzielni, mię-
dzy innymi: zakres poziomu obsługi lokatorów 
przez poszczególne komórki organizacyjne; 
prawidłowość przeprowadzania inwentary-
zacji majątku Spółdzielni; sposób i jakość 
utrzymania zasobów. Kolejne dziedziny to: 
kontrola realizacji skarg i wniosków członków 
Spółdzielni kierowanych do organów Spół-
dzielni, ocena poziomu realizacji inwestycji 
czy też windykacji zaległości, i wiele innych 
których nie sposób wymienić. W razie stwier-
dzenia nieprawidłowości Komisja Rewizyjna 
niezwłocznie przekazuje informację Radzie 
Nadzorczej wraz z wnioskami. Ta z kolei, jeżeli 
uzna za stosowne, podejmuje działania wobec 
Zarządu, wydając zalecenia do usunięcia uja-
wnionych błędów w określonym czasie.

Jak odbywa się nadzór i kontrola, 
na przykład przetargów?

 Oczywiście Komisja Rewizyjna przepro-
wadza kontrole dokumentacji przetargowej. 
Ponadto samą organizację i realizację przetar-
gu członkowie Rady Nadzorczej mogą obser-
wować bezpośrednio. 

Jak to się odbywa w Spółdzielni 
Mieszkaniowej „JAS-MOS”? 

 Zgodnie z wnioskiem Rady Nadzorczej, 
Zarząd przedstawia plan przetargów. Ponadto 
na 7 dni przed pierwszymi czynnościami prze-
targowymi, to jest otwarciem ofert przetargo-

wych, Zarząd Spółdzielni informuje wszy-
stkich członków Rady Nadzorczej o planowa-
nych postępowaniach. W przypadku naszej 
Spółdzielni, w ramach nadzoru, każdy członek 
Rady Nadzorczej może być obecny podczas 
prowadzenia procedury przetargowej. Ucze-
stnicząc w tych czynnościach, członek pod-
pisuje listę osób obecnych podczas przetargu. 
Następnie na posiedzeniu Rady Nadzorczej 
składa  ustną relację z jego przebiegu.

A co z poufnością przetargu?

 Rada Nadzorcza jest niezależnym orga-
nem samorządowym spółdzielni mieszkanio-
wej i musi mieć zapewnione warunki całkowi-
tej autonomii w podejmowaniu decyzji i dzia-
łań w ramach statutowych uprawnień. Zaś Ko-
misja Rewizyjna Rady Nadzorczej w jej imieniu 
wykonuje działania kontrolne w pełnym za-
kresie. Ponadto przypominam, że członkowie 
Rady Nadzorczej są zobowiązani zachować 
w tajemnicy wszystkie informacje, które sta-
nowić mogą tajemnicę handlową lub produk-
cyjną Spółdzielni albo jej kontrahentów, jak 
również te, których ujawnienie mogłoby na-
razić Spółdzielnię na szkodę, względnie też 
wiązać się z naruszeniem dóbr osobistych lub 
ujawnieniem danych osobowych członków, 
najemców lub właścicieli lokali nie będących 
członkami. Obecność członków Rady Nadzor-
czej podczas przetargów oraz negocjacji czyni 
ten proces transparentnym, a jednocześnie 
podlega bieżącemu nadzorowi i kontroli. 

Ile kontroli przeprowadziła Wasza 
Komisja w trakcie tej kadencji ? 

 W trakcie bieżącej kadencji Rady Nadzor-
czej, Komisja Rewizyjna, do chwili obecnej, 
przeprowadziła 31 kontroli. Dotyczyły one 
szerokiego spektrum działalności Spółdzielni, 
między innymi: gospodarki materiałowej, go-
spodarki lokalami użytkowymi, działań i pracy 
Prezesa Zarządu, dokumentacji przetargo-
wych, polityki kadrowo – płacowej, funkcjono-
wania administracji oraz utrzymania zasobów 
mieszkaniowych, analizy zaliczek i zmian opłat 
na pokrycie kosztów c.o., gospodarki finanso-
wej i wydatków na działalność społeczną. 

Ogólnie, Komisja przeprowadza kontrole zgo-
dnie z całorocznym planem pracy zatwierdza-
nym przez Radę Nadzorczą, zazwyczaj w mie-
siącu grudniu poprzedniego roku. Rada może 
też zlecić, w razie potrzeby lub na wniosek po-
szczególnych członków Rady, przeprowadze-
nie kontroli doraźnych. 

To spory wkład Komisji 
w prace Rady Nadzorczej?
 
 Myślę, że spełnia główny cel jakim jest po-
moc w sprawowaniu kontroli i nadzoru nad 
działalnością Spółdzielni. Komisja Rewizyjna 
pracuje w składzie trzyosobowym. Ze mną, ja-
ko przewodniczącym, pracuje mój zastępca 

Pani Agnieszka Bylak-Pyra oraz sekretarz Pan 
Wiesław Latoch. Niemniej, w prace komisji 
włączają się też pozostali członkowie Rady 
Nadzorczej m.in. uczestnicząc w corocznych 
przeglądach zasobów, czy też obserwując pro-
cedury przetargowe. Każdy z członków Rady 
Nadzorczej ma możliwość prowadzić taki nad-
zór bezpośrednio, z czego korzystamy, a wnio-
ski zgłaszamy na posiedzeniach plenarnych 
Rady. 

Dziękuję za rozmowę Panu 
przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej 
Rady Nadzorczej Krzysztofowi Kordela.

Rozmowę przeprowadził Sz. K.

Rada Nadzorcza jest niezależnym organem samorządowym Spółdzielni Mieszkaniowej i musi mieć zapewnione 

warunki całkowitej autonomii w podejmowaniu decyzji i działań w ramach statutowych uprawnień. 

Z kolei Komisja Rewizyjna Rady Nadzorczej w jej imieniu wykonuje działania kontrolne w pełnym zakresie 

– mówi przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej SM „JAS-MOS” Pan Krzysztof Kordela. 

System radiowy i jego wpływ na współczynniki zużycia wody
 Po ostatnim rozliczeniu zużycia wody w na-
szych zasobach pojawiły się pytania skierowa-
ne  z kilku nieruchomości o wysokość współ-
czynnika w rozliczeniu, który często wcześniej 
był mniejszy niż 1,00, a teraz jest wyższy niż ta 
wartość. 
 Nieznaczne zwiększenie współczynni-
ków poboru wody po zmianie systemu na ra-
diowy nie jest zaskoczeniem, a wpływ na to ma 
przede wszystkim:
- odczytanie wszystkich wodomierzy w wę-
źle i nie branie pod uwagę naliczeń średnich 
i ryczałtów, co miało wcześniej wpływ na 
„sztuczne” obniżanie tych współczynników 
(im mniejsza liczba wodomierzy lokalowych 
na przyłączu tym wpływ każdego ryczałtu 
w wys. 10 m³/osobę był większy),
- nieznacznie gorsze parametry zastosowa-

nych wodomierzy lokalowych suchobież-
nych w porównaniu z wcześniej stosowanymi 
mokrobieżnymi (wyższy próg rozruchu, mo-
żliwość zrywania sprzęgła magnetycznego 
przy uderzeniu strumienia wody, niższa klasa 
pomiaru – szczególnie ma to znaczenie w razie 
konieczności montowania w pionie).

 Pamiętajmy jednak, że wcześniej, tzn. 
przed zmianą systemu na radiowy w naszej 
Spółdzielni duża ilość współczynników zuży-
cia wody na węzłach wodnych miała wartości 
niższe niż 1,00 – to nie była sytuacja normalna 
i wpływ na nią często miały właśnie naliczane 
ryczałty i średnie. Dzisiaj współczynniki na 
węzłach wodnych (oprócz kilku przypadków)  
mieszczą się w granicy błędu pomiaru – sytua-
cja gdy ten błąd wynosi 5 % -10 % jest zupełnie 

normalna (nawet w przypadku gdy tej samej 
klasy wodomierze usytuowane są jeden za 
drugim będą one wskazywały różne odczyty).

 Wodomierz lokalowy to właściwie po-
dzielnik kosztów zużycia wody. Każdy budy-
nek (lub jego część) rozliczana jest z dostawcą 
na podstawie odczytu wodomierza głównego i 
to stanowi koszt poboru wody i odprowadze-
nia ścieków w budynku lub węźle, a ten koszt 
dzielony jest na poszczególne lokale na pod-
stawie wskazań wodomierzy lokalowych.

 System radiowego odczytu danych, pomi-
jając konieczność stosowania wodomierza 
suchobieżnego  ma wiele zalet, takich jak:
- odczyt stanów wodomierzy bez koniecz-
ności udostępnienia lokalu do odczytu przez 

użytkującego, co przekłada się na rzetelne 
rozliczenie kosztów (unika się szacowania wy-
nikającego z braku odczytów w poszczegól-
nych lokalach, które „zakłamuje” rozliczenia),
 -  korelację odczytów wodomierzy lokalo-
wych z wodomierzem budynkowym (odczyty 
mogą być wykonywane jednocześnie, o tej sa-
mej godzinie),
 - uniknięcie pomyłek związanych z odczy-
tem stanu wodomierzy (eliminuje się tzw. 
czynnik ludzki podczas dokonywania odczy-
tów),
- odczyt wodomierzy w mieszkaniach z utru-
dnionym dostępem oraz stałą nieobecnością 
lokatorów,
- przekazywanie drogą radiową alarmów 
tj. wsteczny przepływ, namagnesowanie, brak 
poboru, wyciek, itp.            
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HARMONOGRAM PRZEGLĄDÓW 
KOMINIARSKICH W 2018 ROKU

 Prosimy mieszkańców o zapoznanie 
się z załączonym harmonogramem kon-
troli kominiarskich. O szczegółowych da-
tach kontroli mieszkańcy informowani są 
poprzez ogłoszenia wywieszane w gablo-
tach na klatkach schodowych z kilkudnio-
wym wyprzedzeniem. W przypadku, gdy 
ktokolwiek z mieszkańców ma już infor-
mację, że w podanym okresie nie mógł lub 
nie będzie miał możliwości udostępnić lo-
kal do kontroli prosimy o kontakt z admi-
nistracją osiedlową osobiście lub poprzez 
niżej podane numery telefonów w celu 
umówienia innego terminu:

Administracja przy ul. Zielonej 5 
w Jastrzębiu–Zdroju
tel. /32/471-81-70 
(dot. os. Arki Bożka)

Administracja przy ul. Kaszubskiej 3 
w Jastrzębiu–Zdroju
tel. /32/473-01-69 
(dot. os. Pionierów)

Administracja przy ul. Staszica 8 
w Jastrzębiu–Zdroju
tel. /32/476-12-55 
(dot. os. Zdrój, Chrobrego,
Przyjaźń, Złote Łany)

Administracja przy 
Pl. Zwycięstwa 12 
w Wodzisławiu Śląski
tel. /32/455-15-90 
(dot. Wodzisławia Śl.)

Lp. Termin kontroli Lokalizacja kontroli

1. STYCZEŃ

 Wodzisław Śląski  - ul. 26 Marca 11, 13, 15, 118-128, 140-152
                                  - Pl. Zwycięstwa 12
                                  - Wyszyńskiego 45-49, 51-53, 55-57, 59-61
                                  - PCK 14-20
 Jastrzębie-Zdrój  - Zielona 1-3, 5-7
                                  - Harcerska 1-3 
                                  - Warmińska 1-13, 2-14, 16-28, 30-42, 44-56
                                  - Pomorska 17-29, 31-43, 45-57, 59-71,73-85

2. LUTY

 Jastrzębie-Zdrój  - Kusocińskiego 5-23, 25-43
                                  - Jana Pawła II 15 a-f
                                 - Krasickiego 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 15, 19
                                  - Moniuszki 2, 4-6, 8-10
                                  - Kopernika 2-4, 6-8, 10-12, 11-13
                                  - Wyspiańskiego 1-7
                                  - Górnicza 38, 40
                                  - Morcinka 5-7, 6-8
                                  - Harcerska 2-4, 5-7
                                  - Miodowa 2-4
                                  - Śląska 11, 13, 15, 17, 19
                                  - Kaszubska 1, 3, 5, 7
                                  - Kurpiowska 5-13, 15-23
                                  - Pomorska 30-42, 44-56, 87-99

3. MARZEC
 Jastrzębie-Zdrój  - Zielona 9-19, 21-31, 33-43 – pierwsza kontrola
                                  - W. Andersa 1-9, 11-21, 23-37, 2-4, 6-8, 10-12, 14-16

4. KWIECIEŃ

 Jastrzębie-Zdrój  - Zielona 4-22, 24-42, 44-62, 76 a-j
                                  - Wrzosowa 1-19
                                  - Poprzeczna 1-5, 2-6, 8-12, 14-18
                                  - Krótka 2-6
                                  - Słoneczna 4-8, 10-18, 20-30, 32-42

5. MAJ

 Jastrzębie-Zdrój  - 1 Maja 2-8
                                  - Ofiar Faszyzmu 1-5, 7-15, 2-10, 12-16
                                  - Karola Miarki 1, 5, 6-7, 8-9
                                  - Marii Konopnickiej 2, 4, 6, 8, 10
                                  - Staszica 8
                                  - 11 Listopada 7b, 11b

6. CZERWIEC  Jastrzębie-Zdrój  - Wiejska 9, 9a, 9b, 9c, 13c, 17b, 17c, 17d, 19d, 23b,               
                                         23c, 29b, 29c, 29d

7. WRZESIEŃ  Jastrzębie-Zdrój  - Zielona 9-19, 21-31, 33-43 – druga kontrola

WAŻNA INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW 
ULICY WARMIŃSKIEJ 2-14, 16-28

 Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój 
wystąpił z wnioskiem do Spółdzielni 
„JAS-MOS” o zbycie wieczystego użytko-
wania części działki 12-480, o pow. ok. 
400 m², położonej przy ul. Warmińskiej 
2-14, 16-28, w celu budowy zatok parkin-
gowych na łuku drogi pomiędzy budyn-
kami. Nowopowstałe miejsca postojowe 
mają również służyć mieszkańcom naszej 
Spółdzielni. Realizacja przedsięwzięcia 
ma być sfinansowana i utrzymywana 
przez Miasto, ale na Spółdzielni ciąży 
obowiązek przeprowadzenia procedury 
zbycia części działki na rzecz Gminy. Do 
zbycia konieczna jest zgoda współwła-
ścicieli, czyli osób posiadających prawo  
odrębnej własności lokali w tej nierucho-
mości oraz zgoda Członków Spółdzielni 

wyrażona w stosownej uchwale Walnego 
Zgromadzenia. W celu uzyskania zgody 
odrębnych właścicieli, pracownicy admi-
nistracji, w miesiącu lutym, starali się na-
wiązać z nimi kontakt. Na 68 osób, zgodę 
na zbycie fragmentu działki wyraziło 39 
osób, z dziewiętnastoma nie udało się 
skontaktować, część osób odebrała pis-
ma, ale nie wyraziła swojej woli w pisem-
nych oświadczeniach. 

 Droga pomiędzy budynkami przy uli-
cy Warmińskiej jest własnością Miasta 
Jastrzębie-Zdrój. Planowana jest wymia-
na nawierzchni drogi ze względu na jej zły 
stan techniczny. Planując wymianę na-
wierzchni, Miasto wystąpiło z inicjatywą 
wykonania ok. 20 dodatkowych miejsc 

postojowych. Dla dobra naszych miesz-
kańców Zarząd Spółdzielni popiera po-
wyższą inicjatywę. Prosimy odrębnych 
właścicieli z tej nieruchomości o kontakt i 

pozytywne rozważenie sprawy oraz zło-
żenie oświadczeń, które zostały załą-
czone do pism, na administrację osiedlo-
wą przy ul. Kaszubskiej 3. 
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Lokatorze, miej realny 
wpływ na zużycie wody

 W Polsce gospodarka wodą określona 
jest Ustawą z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbioro-
wym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym od-
prowadzeniu ścieków. Rozliczenie kosztów 
dostawy wody i odprowadzania ścieków po-
między SM „JAS-MOS” a przedsiębiorstwem 
wodociągowo-kanalizacyjnym przeprowa-
dzane jest na podstawie wskazań wodomierzy 
głównych w budynkach.

  Zarówno mieszkańcy jak i zarządcy bu-
dynków oczekują, że suma wskazań wodomie-
rzy indywidualnych powinna być zgodna ze 
wskazaniem wodomierza głównego. Niestety, 
zazwyczaj tak nie jest. Mamy wówczas do czy-
nienie z różnicami wskazań wodomierzy.  Przy 
obecnie stosowanych rozwiązaniach tech-
nicznych (konstrukcja wodomierzy) zawsze 
będzie istnieć różnica wskazań pomiędzy wo-
domierzem głównym a sumą wskazań wodo-
mierzy lokalowych. Ale wcale to nie oznacza, 
że woda została stracona, że gdzieś wyciekła.

 Nie możemy też zapomnieć, że porów-
nując sumę wskazań wodomierzy lokalowych 
ze wskazaniem wodomierza głównego po-
równujemy ze sobą dwie wielkości, z których 
każda obarczona jest błędem. Wodomierz 
główny posiada jednak proporcjonalnie wię-
kszą dokładność pomiaru niż wodomierze lo-
kalowe. Rzadziej przepływa przez niego, niż 
przez wodomierze lokalowe „sącząca się” lub 
„kapiąca” woda. Z zasady więc wyłapuje wię-
kszą ilość wody przepływającej niż suma 
wskazań wodomierzy lokalowych. Im więcej 
wodomierzy lokalowych tym więcej wody nie 
zaewidencjonowanej może wypłynąć u lo-
katorów wylewkami sącząc się lub kapać 
z kranu. I chodź wodomierz główny również 
popełnia błąd pomiaru to jego wskazanie jest 
używane przez dostawcę do wystawienia 
faktury.

 Wodomierze nie należą do urządzeń do-
skonałych, bo w ogóle nie ma takich urządzeń. 
Nawet najlepsze wodomierze podlegają wpły-
wowi zniekształcających pomiar uwarunko-
wań. Należą do nich między innymi właściwo-
ści fizykochemiczne wody, jej zanieczyszcze-

nia, zapowietrzenia instalacji czy też uszko-
dzenia mechaniczne.

 Polska nie należy do krajów bogatych 
w zasoby wodne. Natomiast ta ilość wody, któ-
ra jest obecnie dostępna, na razie wystarcza.

 Czy zatem Polacy nie muszą myśleć 
o oszczędzaniu? Wręcz przeciwnie, zmienić 
musimy przede wszystkim nasze nawyki. Po 
latach edukacji nauczyliśmy się dbać o mniej-
sze zużycie prądu w naszych domach. Wyłą-
czanie światła w pomieszczeniu, w którym ni-
kogo nie ma, stało się dla wielu z nas oczywi-
stością. Teraz czas na zmianę postaw także 
w zakresie zużycia wody. 

W takim razie jak zmniejszyć codzienne 
zużycie wody? Jest kilka gotowych 
rozwiązań, jak np.:

Ekologiczny prysznic – 10-minutowy pry-
sznic pod normalnym strumieniem wody 
pochłania 4 kWh energii, czyli tyle samo co 
praca lodówki przez 8 dni. Warto zainwesto-

wać w natrysk ze specjalnym przyciskiem 
w rączce natrysku, dzięki któremu jednym kli-
knięciem zmniejszamy zużycie wody o 50%. 
Innym rozwiązaniem może być natrysk, który 
został tak zaprojektowany, że zużywa jedynie 
7 l wody na minutę, a nie 17 l jak klasyczne na-
tryski. 

Gotowe rozwiązania, które pomogą nam 
w oszczędzaniu – jeśli w naszej łazience lub 
kuchni są jeszcze krany z oddzielnymi uchwy-
tami zimnej i ciepłej wody powinniśmy jak naj-
szybciej zamienić je na baterie jednouchwyto-
we. To najprostszy sposób, żeby ograniczyć zu-
życie wody. Ustawienie odpowiedniego stru-
mienia i temperatury zajmuje wówczas zna-
cznie mniej czasu. Tym samym mniej wody 
wypływa zanim zaczniemy z niej naprawdę ko-
rzystać. Zresztą liczby mówią same za siebie: 
kran z 2 oddzielnymi pokrętłami do zimnej 
i ciepłej wody zużywa 42 l na minutę, bateria 
jednouchwytowa jedynie 12 l. 

Eko-przyciski oszczędzają za nas – część z do-
stępnych na rynku baterii posiada specjalne 

eko blokady, które w łatwy sposób ograniczają 
siłę strumienia wody. Przycisk od razu po uru-
chomieniu baterii ustawia siłę strumienia na 
ekonomicznym poziomie. Bateria właściwie 
oszczędza wodę za nas. To wygodne rozwiąza-
nie także do rodzinnych łazienek, gdyż dzieci 
często mają problem z ustawieniem właściwe-
go strumienia, a bateria z eko-przyciskiem robi 
to samoczynnie.   

Baterie bezdotykowe ograniczają zużycie do 
minimum – to najlepsze rozwiązanie do umy-
walki w łazience. Szczególnie w rodzinach, 
w których z wody korzystają także dzieci – naj-
trudniej je nauczyć oszczędzania. Bateria bez-
dotykowa sterowana jest fotokomórką i uru-
chamia wodę tylko wówczas, gdy przysuniemy 
do niej ręce. Baterie te mają zużycie na pozio-
mie jedynie 5-6 l wody na minutę. 

 Od lat promowane metody zaczynają być 
widoczne. Najbardziej popularnym sposobem 
jest rezygnacja z kąpieli w wannie, na rzecz 
szybkiego prysznica. Taka postawa pozwala 
nam sporo zaoszczędzić, ponieważ prysznic to 
czterokrotnie mniejsze zużycie wody. Mie-
sięcznie, przy czteroosobowej rodzinie, jest to 
o ponad 8 tys. litrów mniej. 

 Wiele osób przekonało się już, że zmy-
warka jest nie tylko wygodniejsza, ale także 
bardziej eko niż mycie naczyń w zlewie. Ko-
lejne metody stosowane, by oszczędzać wodę 
to: zakręcanie kranu podczas mycia zębów, 
używanie pralki jedynie przy pełnym bębnie 
lub korzystanie z eko programów. 

 Podobnie jak w innych dziedzinach życia 
powoli przekonujemy się do nowoczesnych 
urządzeń, których głównym zadaniem jest 
ułatwiać nam codzienność w łazience i  kuchni. 
Coraz częściej  korzystamy z eko przycisku 
w spłuczce toaletowej lub perlatora w kranie. 
Oszczędzanie wody jest tu ważne, gdyż na 
spłukiwanie toalet zużywamy 30 proc. wody w 
domu. Jeszcze więcej, 35 proc. wody wykorzy-
stujemy na codzienne mycie. Dlatego tak 
ważne jest, by armatura pozwalała oszczędzać 
wodę. 

Klub Relacji Międzyludzkich „KREM de la 
krem” przy Fundacji Kultury Zdrowia 
zaprasza i zachęca do spotkań...

 Naszym motto jest, że to, co w życiu naj-
ważniejsze, mamy za darmo... co nie znaczy, że 
bez wysiłku i zaangażowania. Nie da się prze-
cież „kupić” przyjaźni, miłości, doznań z kon-
taktu z naturą a nawet zdrowia, itd. Można jed-
nak coś zrobić, aby tego doświadczać. Ponoć 
tyle w nas życia, ile jest go przed nami, a skoro 
nie wiemy, ile go będzie, dlaczegóż by nie spę-
dzić go najlepiej, jak potrafimy? To, co dodaje 
nam najwięcej energii i zdrowia, to pozytywne 
relacje z drugim człowiekiem. Tak, czasem wy-
maga to wysiłku, przekroczenia jakiegoś opo-
ru, wstydu, obaw czy zwykłego lenistwa. Mi-
mo tego może warto, bo dobre towarzystwo 
bywa lekarstwem na samotność, poczucie wy-
kluczenia, inności, braku wsparcia czy pomocy.
 Pomyśl o sobie, o bliskich, o tych, których 
dobrze znasz lub prawie w ogóle nie znasz. 
Może czas przy niewielkim wysiłku zapalić 
światełko nadziei na tą drugą część życia. Je-
żeli w jakimkolwiek sensie Twój komfort zale-
ży od kontaktu z ludźmi, zobacz, przemyśl za-
proponowane tu możliwości...

„Zacznij tam, gdzie jesteś. Użyj tego, co masz. 
Zrób, co możesz!” - Artur Ashe

I. „ZAPROŚ SĄSIADA” to zachęta dla osób, 
które preferują kontakty sąsiedzkie, chętne 
do niezobowiązującej rozmowy, spędzenia 
z kimś chwili czasu czy drobnej, sąsiedzkiej po-
mocy w swoim domu lub u sąsiada; rozwijania 
wspólnych zainteresowań; robienia zamien-
nie zakupów, posiłku... (osoby nieletnie - po 
rozmowie z rodzicami). Jeżeli nie masz po-
mysłu, od czego zacząć, przyjdź do nas. Damy
Ci „wizytówkę” do powieszenia na klamce od 
strony klatki schodowej. Będzie to znak, że 
wyrażasz chęć rozmowy, a może udzielisz 
/oczekujesz bezpłatnie drobnej, sąsiedzkiej 
pomocy. Daj komuś czas na decyzję, bądź cier-
pliwy! Zdejmij wizytówkę, jeśli ocenisz, że jej 
zadanie zostało spełnione. Pamiętaj, aby kie-
rować się: - ostrożnością: upewnij się, że masz 
do czynienia z sąsiadem/ką - kimś, kogo znasz; 
- etykietą w zachowaniu i szacunkiem dla są-
siada; bez zobowiązań; ustalcie wzajemne 
oczekiwania; respektujcie prywatność, gra-
nice wzajemnej relacji i prawo do odmowy; Ty 
za siebie i sąsiad za siebie decyduje, ile czasu 
i w jaki sposób chcecie go i z kimś spędzać.

II. „SAMOTNI LECZ NIE SAMI”  Wyrwijmy się 
ze swojej samotni! Nieważne, czy jesteś sa-
m(a), czy tak się czujesz - przyjdź, poznaj ludzi, 
którzy pragną ze sobą rozmawiać, nawiązać
towarzyskie relacje i przyjaźnie, po prostu po-
być ze sobą w miłej atmosferze i pozytywnej 
energii.

Spotkania (1,5 godz.) 
przy ul. Kasztanowej 5 (Happy House)  
Zapisy: tel. 505 181 867

Grupa - Aktywni (w wieku „produkcyjnym”)
- poniedziałki godz. 17.00

Grupa - Seniorzy - piątki godz. 17.00

Może masz własne pomysły społeczne? 
Podziel się!  kulturazdrowia@gmail.com

ZACHĘĆ SIEBIE
ZACHĘĆ BLISKICH

ZACHĘĆ ZNAJOMYCH
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OGŁOSZENIE
 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS” w Jastrzębiu-
Zdroju informuje, że posiada do wynajęcia lokal użytkowy 
przeznaczony na działalność biurową, usługową lub 
handlową znajdujący się w budynku mieszkalnym przy 
ul. Andersa 7 w Jastrzębiu-Zdroju o łącznej powierzchni 
użytkowej 81,96 m2, 

2- pow. użytkowa lokalu 67,31 m² stawka najmu 17,60 zł/m  (ne�o),
2- pow. użytkowa piwnic 14,65 m² stawka najmu 1,00 zł/m  (ne�o),

- plus opłaty za media.

Bliższe informacje 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.

OGŁOSZENIE
Spółdzielnia Mieszkaniowa „JAS-MOS” z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju  przy ul. Słonecznej 18A, 
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na ustanowienie  i zbycie odrębnej własności n/w  lokali 
mieszkalnych:

ź ul. Wyszyńskiego 51/9 , Wodzisław Śląski
2kat. M-4, pow. użytkowa 56,00 m

cena wywoławcza 93  100 zł, wadium 9  310 zł

ź ul. Plac Zwycięstwa 12/28 , Wodzisław Śląski
2kat. M-2, pow. użytkowa 26,30 m

cena wywoławcza 39 000 zł, wadium 3  900 zł

Przetarg odbędzie się w siedzibie SM „JAS-MOS” sala nr 5 w dniu 09.04.2018 r., o godzinie 13.00. 

Minimalne postąpienie wynosi 500,00 zł. 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.

Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć w Spółdzielni najpóźniej dnia 06.04.2018 r., do godz. 13.30.

Wystawione do przetargu lokale mieszkalne można oglądać w dniach 26-27.03.2018 r., 
po wcześniejszym zgłoszeniu się w administracji osiedla przy Placu Zwycięstwa 12 
w Wodzisławiu Śląskim tel. 32  455 15 90.  

Spółdzielnia  zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Dodatkowych informacji udziela komórka członkowsko - mieszkaniowa SM „JAS-MOS” 
pok. nr 3  lub telefonicznie pod numerem 32 47  626 36-38 wew. 37.

Podziękowania dla Zastępcy 
Przewodniczącego Rady Nadzorczej

 Informujemy, że do kancelarii Spółdzielni wpłynęło pismo mieszkańców z podziękowaniami dla p. Janiny Bogusz-

Wiśniewskiej – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej za zorganizowanie akcji „Chodź pomaluj mój korytarz”. O akcji 

pisaliśmy w numerze grudniowym naszego biuletynu w artykule „Powstały freski na ścianach klatki schodowej”. 

Poniżej cytujemy fragment pisma:

          „W imieniu mieszkańców ul. Kaszubskiej 1 składamy serdeczne podziękowania wszystkim inicjatorom  i organizatorom akcji „chodź 

pomaluj mój korytarz”. Szczególne słowa podziękowania kierujemy dla Pana Prezesa Piotra Szeredy i członka Rady Nadzorczej Spółdzielni 

Mieszkaniowej „JAS-MOS” Pani Janinie Bogusz-Wiśniewskiej za okazaną życzliwość i pomoc w organizacji tej nietypowej inicjatywy.

 Z entuzjazmem przyjęliśmy akcję malowania obrazów na korytarzach klatek schodowych. Dzięki  tej akcji  mamy upiększoną klatkę 

schodową. Wasza serdeczność i zaangażowanie sprawiło, że wszyscy mieszkańcy są zadowoleni,  że ich korytarze nabyły koloru.

Pani Janina Bogusz-Wiśniewska wspaniale zaangażowała młodzież, organizacja akcji była sprawna i na wysokim poziomie artystycznym.

 

Mamy nadzieję, że podobne inicjatywy będą podjęte w przyszłości, aby wszystkim nam mieszkańcom bloków żyło się lepiej”.





Daj ogłoszenie do biuletynu
Zarząd Spółdzielni przypomina o możliwości zamieszczania ogłoszeń i reklam w Biuletynie „Nasze Mieszkanie”

Cennik ogłoszeń:
1. Reklama firm

Cała 
strona
265x360 mm

1 100 zł netto

1/2 
strony
265x180 mm

600 zł netto

www.smjasmos.pl

1/4 
strony
130x180 mm

300zł netto

www.smjasmos.pl www.smjasmos.pl

1/8 
strony
130x90 mm

120 zł netto

Nasze 
Mieszkanie

BIULETYN INFORMACYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "JAS-MOS" 

JAS-MOS
S

M
KWIECIEŃ 2017
NAKŁAD: 7000 egz.
ISSN: 1644-5937

Okładka
1/4 strony
265x90 mm

650 zł netto

 2. Ogłoszenia wyborcze i artykuły sponsorowane niekomercyjne - 500,00 zł ne�o za ½ strony;

 3. Mieszkańcy zasobów spółdzielni mieszkaniowych – drobne ogłoszenia dotyczące zamian 

     lub sprzedaży mieszkań – bezpłatnie;

 4. Drobne ogłoszenia „kupna – sprzedaży” – 50,00 zł ne�o,

 5. Instytucje charytatywne, Zarządy osiedli, itp.  – bezpłatnie przy formacie do ¼ 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.

8 www.smjasmos.pl
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