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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
RADY NADZORCZEJ SM „JAS-MOS”
ZA 2017 ROK
(wyciąg)

Rada Nadzorcza, zgodnie z art. 35 § 1 ustawy „Prawo spółdzielcze” jest obligatoryjnym
organem spółdzielni powołanym do kontroli
i nadzoru nad całokształtem jej działalności.
Szczegółowy zakres i sposób działania Rady Nadzorczej określa Statut Spółdzielni
w § 77 oraz Regulamin Rady Nadzorczej. Zgodnie z art. 35 § 1 ustawy „Prawo spółdzielcze”
oraz zgodnie z § 77 ust. 1 pkt 5 Statutu Rada
Nadzorcza przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Spółdzielni sprawozdanie z działalności za
2017 r.
I. Skład Rady Nadzorczej
w okresie sprawozdawczym:
1) Sułkowski Bartłomiej
Przewodniczący RN od 08.2017
(Sekretarz RN do 06/2017)
2) Bogusz-Wiśniewska Janina
Z-ca Przewodniczącego RN
3) Kachnic Ewa
Sekretarz RN od 08.2017
(Z-ca Przewodniczącego KR do 08/2017)
4) Kordela Krzysztof
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
5) Bylak-Pyra Agnieszka
Z-ca Przewodniczącego KR od 08/2017
6) Latoch Wiesław
Sekretarz Komisji Rewizyjnej
7) Krysman Grzegorz
Członek RN
8) Faryna Marcin
Członek RN
9) Mirosław Jagodziński
Członek Rady Nadzorczej
10) Filipowicz Sławomir
Członek RN do 12/2017
(Przewodniczący RN do 08/2017)
II. Działalność Rady Nadzorczej
w okresie sprawozdawczym
Rada Nadzorcza wypełniając swe statutowe
zadania spełnia następujące funkcje:
a) nadzoru i kontroli – dokonując analizy
wykonania planów i zadań Spółdzielni,
nadzorując prace Zarządu ze szczególną
uwagą sprawdzając wydatki Spółdzielni,
b) tworzenia unormowań wewnętrznych
– uchwalając regulaminy niezbędne do
bieżącej działalności Spółdzielni,

Oprócz stałych pozycji porządków
posiedzeń takich jak:
- rozpatrywanie wniosków Zarządu
w sprawie wykreśleń i wykluczeń
z członkostwa,
- bieżące rozpatrywanie wniosków
Zarządu,
- ocena bieżącej działalności Spółdzielni
oraz pracy członków Zarządu,
- zapoznawanie się z wynikami pracy
Komisji Rewizyjnej RN Spółdzielni
„JAS-MOS”
w okresie sprawozdawczym RN na swych posiedzeniach zajmowała się następującą tematyką:
- ocena realizacji planu ﬁnansowogospodarczego,
- ocena realizacji planu remontów,
- analiza zaległości w zakresie wnoszenia
opłat za lokale mieszkalne,
- ocena gospodarki lokalami użytkowymi,
dzierżawą terenu itp.
- ocena realizacji uchwał i wniosków RN,
- ocena kształtowania się kosztów c.o.
w zasobach Spółdzielni,
- ocena działań Zarządu w kierunku
optymalizacji kształtowania się
współczynników korygujących zużycie
wody w zasobach Spółdzielni,
- ocena działań Zarządu dot. kosztów
zużycia energii elektrycznej w zasobach
Spółdzielni,
- zatwierdzenie planu remontów,
- zatwierdzenie planu ﬁnansowogospodarczego
Rada Nadzorcza statutową funkcję kontrolną
wypełnia poprzez Komisję Rewizyjną.
KomisjaRewizyjna Rady Nadzorczej przeprowadzała kontrole zgodnie z planem oraz
z wnioskami zgłaszanymi i zatwierdzonymi do
realizacji na posiedzeniach Rady Nadzorczej.
Komisja Rewizyjna w składzie:
1. Kordela Krzysztof
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
2. Kachnic Ewa
Z-ca Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej do 08/2017
3. Bylak-Pyra Agnieszka
Z-ca Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej od 08/2017
4. Latoch Wiesław
Sekretarz Komisji Rewizyjnej
przeprowadziła w okresie sprawozdawczym
14 kontroli.

c) reprezentacyjną.
Podstawą realizacji tych funkcji są przepisy
zawarte w obowiązujących aktach prawnych
i statucie Spółdzielni. Odzwierciedleniem
tych funkcji są między innymi plany pracy
Rady i Komisji Rewizyjnej.
W omawianym okresie sprawozdawczym
Rada odbyła:
- 14 posiedzeń plenarnych,
- 11 posiedzeń Prezydium,
- 14 posiedzeń Komisji Rewizyjnej.

Przedmiotem tych kontroli była następująca
tematyka:
- Kontrola działalności społecznej
SM „JAS-MOS” w roku 2016,
- Kontrola realizacji skarg i wniosków
członków Spółdzielni kierowanych do
organów Spółdzielni za 2016 r.,
- Kontrola administracji nr 1 i 2 w zakresie
bieżącej obsługi mieszkańców
(2 kontrole),
- Kontrola dokumentacji spółdzielni
w tematach poruszanych na szkoleniu

-

-

-

-

-

z zakresu gospodarki ﬁnansowej
spółdzielni mieszkaniowych,
Kontrola działalności administracji
nr 1 i 2 w zakresie utrzymania zasobów
(2 kontrole),
Kontrola dokumentacji związanej
z wydatkowaniem środków ﬁnansowych
na organizację jubileuszu 20-lecia
spółdzielni w roku 2016,
Kontrola dokumentacji z posiedzenia
Zarządu dotycząca analizy zaliczek
i zmiany opłat na pokrycie kosztów c.o.,
Kontrola działań Zarządu w zakresie
polityki kadrowo-płacowej
z obowiązującą w Spółdzielni strukturą
organizacyjną oraz regulaminem
wynagradzania,
Kontrola dokumentacji przetargowej
za 2016/2017,
Kontrola w sprawie oświadczenia
Prezesa Zarządu,
Kontrola gospodarki lokalami
użytkowymi,
Kontrola windykacji, zaległości opłat
czynszowych za lokale mieszkalne.

Efektem przeprowadzonych kontroli były
uwagi i wnioski, które po akceptacji na plenarnych posiedzeniach Rady Nadzorczej zostały
przekazane Zarządowi do realizacji.
W okresie sprawozdawczym
Rada Nadzorcza podjęła 80 uchwał,
które dotyczyły m.in.:
- wykluczeń z powodu zalegania z opłatami
za zajmowane mieszkania,
- wykreśleń z powodu zbycia
spółdzielczego prawa do lokalu
i nie złożenia rezygnacji z członkostwa
w ustawowym terminie,
- spraw organizacyjno-regulaminowych
m.in.: zatwierdzono Regulamin
rozliczania kosztów dostawy wody
i odprowadzania ścieków w lokalach
mieszkalnych i użytkowych, Regulamin
używania lokali, porządku domowego
i współżycia mieszkańców, aneks do
Regulaminu wyboru oferentów
świadczących usługi na rzecz Spółdzielni,
aneks do Regulaminu Zarządu,
- opłat lokatorskich, stawek na fundusz
remontowy, spłatę kosztów moderniz. itp.
- realizacji procesu dociepleń budynków:
wyrażono zgodę na realizację procesu
docieplenia budynków przy ulicy
Poprzecznej 8-12, Wrzosowej 1-19,
Konopnickiej 8, Wyspiańskiego 1-7,
Zielonej 9-19, Harcerskiej 5-7,
Harcerskiej 2-4, Miodowej 2-4,
Kusocińskiego 25-43 w Jastrzębiu-Zdroju
oraz 26 Marca 118-128 i PCK 14-20
w Wodzisławiu Śl. oraz podjęto
decyzję o zaciągnięciu pożyczki
w WFOŚiGW na realizację procesu
ich docieplenia,
- odstąpienia od procedery przetargowej
na prace związane m.in. z wykonaniem
przystosowania instalacji AZART do
odbioru pakietu MUX-8, dostawą

-

-

i montażem nasad kominowych typu
EKON, wycinką, prześwietlaniem koron,
cięć korekcyjnych, frezowania pni drzew
oraz odstąpienia od procedury
przetargowej na zakup energii
elektrycznej i kontynuowanie umowy
z dotychczasowym dostawcą ﬁrmą
TAURON Sprzedaż GZE z Gliwic,
przyjęcia sprawozdań
(z badania sprawozdania ﬁnansowego
za 2016 r. oraz sprawozdania Rady
Nadzorczej za 2016 r.),
zmiany sposobu rozliczania kosztów c.o.,
wyboru biegłego rewidenta,
powołania Komisji Statutowej.

Ważnym wydarzeniem dot. funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych była zmiana
ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
20 lipca 2017 r. Sejm RP uchwalił ustawę
o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo spółdzielcze. Ustawodawca zdecydował m.in. że członkostwo
w spółdzielni powinno powstawać z mocy prawa i przysługiwać wyłącznie osobie związanej
węzłem prawnym ze spółdzielnią. Członkostwo z mocy prawa wiązać się ma z brakiem
obowiązku składania deklaracji członkowskiej i nie wnoszeniem wpisowego. W ustawie określono również kiedy członkostwo
w spółdzielni ustaje. Dookreślono także regulację dotyczącą udziału członka spółdzielni na
walnym zgromadzeniu, przewidując, iż może
on w nim uczestniczyć osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka.
Bardzo istotną zmianą jest pozbawienie
możliwości podjęcia przez spółdzielnię mieszkaniową uchwały o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu z uwagi
na zaległości z zapłatą opłat, o których mowa
w art. 4 ust. 1 ustawy, za okres co najmniej
6 miesięcy, rażącego lub uporczywego wykraczania osoby korzystającej z lokalu przeciwko
obowiązującemu porządkowi domowemu albo niewłaściwego zachowania tej osoby czyniącego korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym. W zaistniałych sytuacjach spółdzielnia będzie mogła
w trybie procesu żądać orzeczenia przez sąd
o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego
prawa do lokalu mieszkalnego. Jeżeli podstawą żądania orzeczenia o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego jest zaleganie z zapłatą opłat, nie
można orzec o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do tego lokalu, jeżeli najpóźniej przed zamknięciem rozprawy przed
sądem pierwszej instancji, a jeżeli wniesiono
apelację – przed sądem drugiej instancji, członek spółdzielni uiści wszystkie zaległe opłaty.
Wobec przedstawionych powyżej przykładów zmian ustawodawca wymusił na Spółdzielni dokonanie zmian Statutowych czego
efektem było powołanie w sierpniu 2017 r.
przez Radę Nadzorczą Komisji Statutowej
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w celu m.in. zmiany zapisów statutowych wynikających ze zmiany prawa oraz rozpatrzenia
projektów uchwał, które zostały wniesione
przez członków. W pracach Komisji uczestniczyli zainteresowani członkowie Rady Nadzorczej oraz członkowie Spółdzielni. W skład
Komisji weszło 15 osób. W trakcie sześciu posiedzeń Komisja dokonała analizy propozycji
zmian statutowych wniesionych przez członków.
Należy podkreślić, że Komisja Statutowa,
a potem Walne Zgromadzenie przyjęło poprawki do statutu wniesione przez członków oraz
przygotowane przez Zarząd na podstawie
zmiany ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Jeszcze w miesiącu kwietniu br. zostały
przygotowane kolejne zmiany wnioskowane
przez Krajowy Sąd Rejestracyjny i będą przedstawione na obecnym Walnym Zgromadzeniu. O szczegółach prac Komisji Statutowej
informowaliśmy w biuletynie „Nasze Mieszkanie”.
Członkowie Rady Nadzorczej w trakcie
plenarnych posiedzeń zgłosili do Zarządu
47 wniosków dotyczących:
1) działalności windykacyjnej: RN 6-krotnie
zapraszała na posiedzenia plenarne członków
zalegających z opłatami za lokale, podczas
tych spotkań zawarto ugody z dłużnikami
w sprawie spłaty zadłużenia (wykluczono
8 członków z członkostwa w Spółdzielni),
2) działań członkowsko-mieszkaniowych:
m. in. podjęto decyzje związane z postępowaniem z wolnymi lokalami mieszalnymi, gdzie
zdecydowano, że w przypadku 3-krotnej bezskutecznej procedury przetargowej na ustanowienie i sprzedaż prawa własności lokalu
mieszkalnego przeznacza się taki lokal na najem (w trybie przetargowym),
3) spraw związanych z poprawą porządku
i bezpieczeństwa, rozwiązywania lokatorskich spraw:
- uściślenia współpracy z ﬁrmami
kominiarskimi,
- określenia zasad udostępniania sygnału
monitoringu klatek schodowych,
- doprecyzowania zapisów
regulaminowych związanych
z określeniem zasad korzystania
z pomieszczeń typu piwnice, komórki
i pomieszczenia dodatkowe,
- wzmożenia kontroli zabezpieczeń
włazów (wejść na dachy),
4) spraw organizacyjnych, spraw związanych
z funkcjonowaniem spółdzielni, m.in.:
- przedstawienia mieszkańcom
w gablotach na klatkach schodowych
oraz w biuletynie informację dot.
składników opłaty eksploatacyjnej,
- kontynuowania analiz umów najmu
i dzierżawy terenów,
- kontynuowania działań związanych
z pozyskiwaniem środków zewnętrznych
na działalność Spółdzielni.
Ponadto w okresie sprawozdawczym Rada
Nadzorcza, wspólnie z Zarządem kontynuowała działania w zakresie budowy dobrych relacji z lokatorem, tzn. technicznych rozwiązań
podniesienia jakości świadczonych przez
Spółdzielnię usług dla mieszkańców, zwiększenia bezpieczeństwa, przyspieszenia skuteczności interwencji i ulepszenia komunikacji z lokatorami jak i komunikacji wewnątrz
Spółdzielni.

W okresie sprawozdawczym do Rady Nadzorczej wpłynęło 13 pism członków i najemców Spółdzielni. Pisma te dotyczyły działalności Spółdzielni, a w szczególności:
- skargi na zachowanie sąsiada,
- nieprawidłowego działania wentylacji,
- wysokości opłat czynszowych,
- instalacji monitoringu,
- budowy podjazdu dla niepełnosprawnych,
- wypowiedzenia umowy dzierżawy terenu,
- wsparcia ﬁnansowego.
Pisma zostały wnikliwie rozpatrzone na posiedzeniach plenarnych, a osoby zainteresowane otrzymały odpowiedź w statutowym
terminie.
Członkowie RN pełnili dyżury w siedzibie
Zarządu Spółdzielni w każdy ostatni wtorek
miesiąca w godz. od 14.30 do 15.30.
Zgłoszone w czasie pełnienia dyżuru interwencje po rozpatrzeniu na plenarnych posiedzeniach Rady Nadzorczej przekazywano do
załatwienia Zarządowi.
W ciągu ubiegłego roku w ramach dyżuru
RN przyjęła 4 interwencje mieszkańców, które dotyczyły m.in.:
- budowy podjazdu dla osoby
niepełnosprawnej,
- zaległości w opłatach czynszowych,
- usterek i awarii,
- najmu terenu pod dzierżawę.
III. Działalność ekonomiczno-ﬁnansowa
Rada Nadzorcza zapoznała się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółdzielni i sprawozdaniem ﬁnansowym Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS” za 2017 r. oraz opinią ﬁrmy
audytorskiej o wyniku badania sprawozdania ﬁnansowego sporządzonego na dzień
31.12.2017 r. RN przyjęła sprawozdanie ﬁnansowe za 2017r. Według oceny niezależnego biegłego rewidenta sytuacja ﬁnansowa
Spółdzielni jest dobra. Sprawozdanie ﬁnansowe Zarządu za 2017 r. – zbadane przez biegłego rewidenta we wszystkich istotnych aspektach:
a) przedstawia rzetelnie i jasno informacje
istotne dla oceny majątkowej i ﬁnansowej
jednostki na dzień 31.12.2017r., jak też
jej wynik ﬁnansowy za rok obrotowy od
01.01.2017 do 31.12.2017,
b) zostało sporządzone zgodnie
z wymagającymi zastosowania zasadami
(polityką) rachunkowości oraz na
podstawie prawidłowo prowadzonych
ksiąg rachunkowych,
c) jest zgodne z wpływającymi na treść
sprawozdania ﬁnansowego przepisami
prawa i postanowieniami statutu
Spółdzielni.
Sprawozdanie z działalności Spółdzielni jest
kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy
o rachunkowości, a zawarte w nim informacje,
pochodzące z badanego sprawozdania ﬁnansowego są z nim zgodne.
Wykonanie planu ﬁnansowo-gospodarczego
za 2017r. wykazuje nadwyżkę bilansową netto w wysokości 2 412 360,24 zł.
Całość materiałów dot. działalności Rady
Nadzorczej znajduje się w siedzibie Spółdzielni.

IV. Lustracja Spółdzielni
Zgodnie z postanowieniami art. 91 Ustawy
„Prawo Spółdzielcze” działalność każdej
spółdzielni, raz na trzy lata jest poddawana
pełnej lustracji pod względem legalności, gospodarności i rzetelności. W roku 2017 przeprowadzona została lustracja pełna naszej
Spółdzielni za okres od 01 stycznia 2014r. do
31 grudnia 2016 r.
Badanie przeprowadził inż. Kazimierz Łabaj
na podstawie upoważnienia Regionalnego
Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej. Wynikiem lustracji jest protokół
oraz pismo polustracyjne Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach. Zarówno protokół jak i pismo polustracyjne zostały przekazane Radzie
Nadzorczej i Zarządowi.
Lustracją objęte zostały podstawy prawnostatutowe, regulaminowe, organizacyjne i ekonomiczno-ﬁnansowe Spółdzielni w zakresie:
1) Realizacji wniosków polustracyjnych
z działalności Spółdzielni w latach
2011-2013,
2) Procesów zarządzania Spółdzielni
w ujęciu podmiotowym i przedmiotowym,
3) Zasad organizacji i funkcjonowania
organów Spółdzielni,
4) Zarządzania nieruchomościami
Spółdzielni.
Analiza dokumentacji Walnych Zgromadzeń,
Rady Nadzorczej oraz Zarządu wykazała, że
działalność tych organów prowadzona była
zgodnie z przepisami ustawowymi, a ponadto że:
-

-

-

zwoływanie obrad poszczególnych
organów odbywało się w trybie
i terminach określonych w statucie
lub wynikających z niego regulaminów,
organy rozpatrywały sprawy należące do
ich kompetencji,
materiały będące przedmiotem obrad
odzwierciedlały stan faktyczny
i pozwalały na dokonanie oceny
poszczególnych zagadnień przez dany
organ oraz podjęcie stosownych decyzji,
protokoły były sporządzane w sposób
właściwy, a ich treść umożliwia
odtworzenie istotnych elementów obrad.

Powyższe ustalenia wyników badania lustracyjnego pozwoliły na sformułowanie przez
Związek Rewizyjny dwóch wniosków, których
realizacja przyczyni się do udoskonalenia
i usprawnienia form działania i organizacji
Spółdzielni z uwzględnieniem obowiązującego porządku prawnego:
1. Nadal kontynuować działania związane
z analizą obowiązujących w Spółdzielni regulaminów oraz Statutu i w przypadkach koniecznych (szczególnie tych, wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy
o spółdzielniach mieszkaniowych, Kodeksu
postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo
spółdzielcze) dokonać ich aktualizacji,
doprowadzając do pełnej zgodności z przepisami obowiązujących ustaw.
2. Nadal analizować stan zaległości w opłatach za lokale mieszkalne oraz wzmóc dotychczasowe działania w celu niedopuszczenia do
pogorszenia sytuacji ﬁnansowej Spółdzielni.

Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu
28.11.2017 r. po zapoznaniu się z listem polustracyjnym Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej oraz
wysłuchaniu sprawozdania z przeprowadzonej lustracji przedstawionego przez lustratora Kazimierza Łabaj jednogłośnie przyjęła protokół z przeprowadzonej w dniach
18.09.2017 r. do 11.10.2017r. lustracji działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „JASMOS”. W związku z brakiem zastrzeżeń co do
legalności, rzetelności i gospodarności w działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „JASMOS” – Rada Nadzorcza nie sformułowała
żadnych dodatkowych wniosków polustracyjnych przyjmując wnioski przedstawione przez
Związek Rewizyjny w liście polustracyjnym.
W roku 2017 doszło do zmian w składzie
Rady Nadzorczej. Był to efekt konﬂiktu kompetencyjnego w naszej Spółdzielni, który na
Walnym Zgromadzeniu został zażegnany. Na
wniosek Rady Nadzorczej zwołano w miesiącu listopadzie Walne Zgromadzenia. Członkowie na sześciu częściach Walnego Zgromadzenia jasno określili, że Prezesem ma być
Piotr Szereda, jednocześnie odwołali ze składu Rady Nadzorczej Sławomira Filipowicza.
Warto podkreślić, że tylko 36 procent członków wyraziło negatywną opinię o Prezesie.
Natomiast za odwołaniem członka Rady Nadzorczej było aż 76,5% członków. To, że sami
członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej „JASMOS” mogli podjąć te decyzje w wyżej wymienionych kwestiach jest rzadko spotykaną praktyką w spółdzielczości mieszkaniowej. W naszym przypadku okazało się, że poziom przestrzegania norm i zasad moralnych ma zasadnicze znaczenie dla budowania właściwych
stosunków międzyludzkich w środowisku
spółdzielczym, a także postrzegania spółdzielni przez otoczenie zewnętrzne. Szczególne wymogi w tym zakresie stoją przed osobami zajmującymi kierownicze stanowiska oraz
członkami organów samorządowych pełniącymi funkcje opiniotwórcze, kontrolne i decyzyjne. Spółdzielnia jest specyﬁczną formą
zbiorowej aktywności społecznej i wspólnotowej przedsiębiorczości. Jest również dobrą
formą działalności gospodarczej, jak każda inna, lecz wymaga od członków większej aktywności społecznej oraz świadomości realizowanych zadań i celów.
Pomimo różnic w ocenie różnych aspektów członkowie Rady Nadzorczej działali
w poczuciu odpowiedzialności, obiektywizmu, bezstronności i bezinteresowności. Dzięki współpracy i wzajemnym poszanowaniu
mamy stabilną sytuację ﬁnansową i gospodarczą Spółdzielni. Uzyskaliśmy pozytywny wynik dzięki wykwaliﬁkowanym i doświadczonym pracownikom naszej Spółdzielni, co jest
dobrym prognostykiem na przyszłość i daje
pewność dalszego dobrego funkcjonowania
SM „JAS-MOS”.
Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność i wyniki Spółdzielni w okresie sprawozdawczym i wnioskuje o udzielenie absolutorium za 2017 r. dla:
-

Prezesa Zarządu Piotra Szeredy
Wiceprezesa ds. technicznych
Andrzeja Baran
Wiceprezesa ds. ekonomicznych,
Głównej Księgowej Janiny Szymańskiej
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Rozmowa z Prezesem Zarządu
Mija kolejny rok pracy Rady Nadzorczej
i Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej
„JAS-MOS”. Na Walnym Zgromadzeniu
nie tylko będziecie Państwo składać
sprawozdania, ale także podsumowywać
trzyletnią kadencję Rady Nadzorczej
i ponad dwuletnią pracę Zarządu pod
Pana kierownictwem – rozmowa
z Prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej
„JAS-MOS” Piotrem Szereda.

nych dla pracowników. Wdrażamy również Zintegrowany System Informatyczny, który zwiększy bezpieczeństwo realizacji zadań podatkowych, jak i ochrony
danych osobowych w związku z zaostrzeniem przepisów prawa w tym zakresie.
Zwiększamy również liczbę spotkań Zarządu z lokatorami w terenie. Wiele rzeczy już wykonaliśmy, ale nowe wyzwania
stoją przed nami.

Tak, faktycznie trzy lata obowiązków
Rady Nadzorczej jak i mojej ponad dwuletniej pracy minęły bardzo szybko. Był to
okres (i jest nadal) wytężonej pracy, nie
tylko naszej, ale szerokiego zespołu ludzi.
Począwszy od Rady Nadzorczej, Zarządu
i pracowników Spółdzielni a skończywszy
na dużej części lokatorów, którzy na co
dzień współpracują z organami Spółdzielni.

Faktycznie, jak na taki krótki okres,
to sporo zadań wykonaliście,
ale jeszcze więcej zadań jest
do zrealizowania.

Podejmując pracę wraz z Radą
Nadzorczą założyliście sobie Państwo
pewne zadania, cele do zrealizowania?
Tak oczywiście, głównym i najważniejszym celem było uzyskanie efektu
zrównoważonego rozwoju naszych zasobów. Podejmowaliśmy decyzje tak, aby
ich efekty obejmowały wszystkie nieruchomości w jednakowym lub zbliżonym
poziomie.
Może Pan Prezes przypomnieć główne
zadnia jakie wprowadziliście w życie
w naszej Spółdzielni.
Zarząd Spółdzielni oraz Rada Nadzorcza przedkładając Walnemu Zgromadzeniu odpowiednio sprawozdanie
z działalności Spółdzielni oraz z działalności własnej, będą chciały zwrócić
szczególną uwagę na realizację zadań poprawiających jakość i efektywność zarządzania nieruchomościami oraz obsługę
lokatorów. Zdajemy sobie sprawę, że jest
to proces długofalowy i będzie realizowany przez kolejne lata. Chcemy jednak
podkreślić, że część działań została już
wykonana, zaś kolejne są w trakcie realizacji. W całości zrealizowaliśmy następujące zadania: sprzątanie klatek schodowych od piwnicy do ostatniego piętra,
wymiana wodomierzy na wodomierze
radiowe, uporządkowanie i ujednolicenie
placów zabaw, przeprowadzenie inwentaryzacji piwnic i uregulowanie zasad korzystania z części wspólnych. W trakcie
realizacji są następujące zadania: uporządkowanie i zabudowa wiat gospodarczych, termomodernizacja budynków
z wykorzystaniem środków zewn. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wymiana w budynkach instalacji domofonowej, uporządkowanie i zabudowa placów gospodarczych na odpady komunalne, wymiana
i modernizacja wind, wprowadzenie do
klatek schodowych nowoczesnego Internetu, wprowadzenie jednolitej gospodarki terenami zielonymi i zwiększenie
liczby koszenia trawy z trzech do czterech
w ciągu roku, remont pomieszczeń socjal-

Bezspornie to ogrom pracy, ale dzięki
determinacji członków Rady Nadzorczej
oraz Zarządu, w momencie podejmowania decyzji o rozpoczęciu jakiegoś zadania, wyznacznikiem i celem jest dla nas
rozwiązanie problemu całościowo. Jeżeli
propozycja zadania jest zainicjowana
przez lokatorów, na przykład wymiana
windy, rozpatrujemy ten problem – jak
wcześniej wyjaśniłem – nie tylko w zakresie jednego wniosku, jednego budynku,
ale pochylamy się nad tematem obejmując nim całą Spółdzielnię. A jeżeli jest to
możliwe, składamy propozycje wykonania zadania na całych zasobach, tak aby
problem został załatwiony kompleksowo,
a jakoś życia lokatorów polepszyła się.
No tak, wymiana wind to dobry
przykład, ale inwestycja kosztowna.
Oczywiście kosztowna, dlatego
w przypadkach gdy dana nieruchomość
nie dysponowała odpowiednimi funduszami, przeprowadziliśmy ankietowanie
i dopiero po wyrażeniu zgody przez lokatorów został zwiększony fundusz remontowy o 0,50 zł. Między innymi dzięki takiemu zabiegowi, w ciągu najbliższych
trzech lat będziemy mogli się pochwalić,
że w 100 % wysokich bloków windy spełniają wszystkie obowiązujące aktualnie
standardy. Pozostałe prace modernizacyjne, jak na przykład domofony, place gospodarcze będą realizowane systematycznie w kolejnych latach. Tempo i zakres
jest uzależniony od kondycji ﬁnansowej
danych nieruchomości.
Finanse to bardzo ważna sprawa,
od tego zależy realizacja wszystkich
zadań nałożonych na zarządcę
nieruchomości. Jak pod tym względem
prezentował się Wasz miniony rok?
Miniony rok był dobrym rokiem pod
względem ﬁnansowym. Uzyskaliśmy nadwyżkę w wysokości 2 412 360,24 zł, która zostanie przeznaczona na zasilenie
funduszu remontowego oraz na pokrycie
kosztów eksploatacji i utrzymania poszczególnych nieruchomości. Kwota ta
jest rezultatem różnicy pomiędzy przychodami a kosztami realizowanej działalności gospodarczej (w tym pozostałej
działalności operacyjnej i ﬁnansowej)
oraz wygospodarowanymi przez Spółdzielnię w roku 2017 środkami.

Czyli dokonaliście dobrej
korekty realizacji zadań ?
Sytuacja ﬁnansowa Spółdzielni jest
bardzo dobra, a płynność ﬁnansowa umożliwia regulowanie zobowiązań własnymi
środkami i nie wykazuje żadnych zagrożeń dla kontynuowania działalności w roku następnym. Jak wspomniałem, w naszej Spółdzielni nie występują obecnie
żadne przesłanki wskazujące na jakiekolwiek zagrożenia w kolejnych okresach,
a dokładnie mówiąc, to panuje równowaga ekonomiczna. Moje stwierdzenia poparte są wskaźnikami ekonomicznymi
Spółdzielni, opisującymi między innymi,
brak zakłóceń w terminowym regulowaniu wymagalnych zobowiązań – pomimo prowadzenia wzmożonych prac inwestycyjnych. Płynność ﬁnansowa z kolei,
znacznie przekracza wielkości uznawane
za prawidłowe. Skróciła się również rotacja należności. I na koniec, wskaźnik ogólnego poziomu zadłużenia Spółdzielni jest
bardzo niski i wynosi niespełna 14%. Wynik ten świadczy o tym, że w ubiegłym
okresie rozliczeniowym kapitały obce
stanowiły niewielką część źródeł ﬁnansowania majątku Spółdzielni, co wyraźnie
wskazuje na prawidłowe relacje ﬁnansowe w naszej Spółdzielni.
Jakie główne czynniki spowodowały
tak dobry wynik ﬁnansowy?
Dokładne rozliczenie jest przedstawione w naszych sprawozdaniach, ale informacyjnie mogę powiedzieć, że uzyskaliśmy 365 306,74 złotych z Powiatowego
Urzędu Pracy na refundację kosztów tworzenia nowych miejsc pracy. Ponadto, nasza Spółdzielnia uzyskała w 2017 roku
wpływ w wysokości 182 637,59 zł netto
za tak zwane białe certyﬁkaty, czyli świadectwa efektywności energetycznej, które można było otrzymać w trakcie i po zrealizowaniu działań proefektywnościowych, a zakończonych po 1 stycznia 2011
rok, na które Spółdzielnia Mieszkaniowa
nie uzyskała żadnego wsparcia ﬁnansowego. Dobry wynik ﬁnansowy to na przykład, zmiany wprowadzone przez Zarząd
w zakresie sposobu prowadzenia windykacji, które spowodowały, że zadłużenie
lokatorów spadło o 273 488,81 zł. Dzięki
decyzjom Rady Nadzorczej i zuniﬁkowaniu procedur oraz umów dochody z gospodarki lokalami użytkowymi wzrosły
o 49 244,52 zł, przy zmniejszeniu kosztów
tej działalności.
Dobra sytuacja ﬁnansowa to
też odpowiednio ustanowione
opłaty eksploatacyjne, remontowe,
a także zaliczki za media, odpady
komunalne i inne lokalne opłaty?
Wysokość tak zwanego czynszu zależy od wielu czynników wewnętrznych
(fundusz eksploatacyjny i remontowy)
i zewnętrznych (woda, ogrzewanie, odpady komunalne, podatki itp.) oraz kosztów
pozostałych jak windy, domofony, anteny,
monitoring, sprzątanie. Koszty, a za nimi

idące stawki opłat zależą również od charakteru i rodzaju nieruchomości, bierze
się między innymi pod uwagę to, czy nieruchomość jest wielobudynkowa czy jednobudynkowa. Czy budynki są wysokie
czy niskie, jak duży teren jest do utrzymania (trawniki, ulice, chodniki, parkingi,
place zabaw, place gospodarcze itd.). Generalnie opłata eksploatacyjna za zeszły
rok wynosiła od 1,13 zł do 2,43 zł, zaś
opłata remontowa od 0,30 zł do 1,60 zł.
I na zakończenie, co chciałby Pan
powiedzieć naszym czytelnikom?
Korzystając z okazji, pragnę serdecznie podziękować wszystkim członkom
Rady Nadzorczej, którzy aktywnie uczestniczyli w jej pracach. To świadczy o dużym zainteresowaniu problemami naszej
Spółdzielni i odpowiedzialności za pełnione funkcje. Szczególne wyrazy podziękowania kieruję do Członków Rady Nadzorczej, którzy ze względu na ograniczenia wynikające z ustawy nie będą mogli
kandydować na kolejną kadencję, to jest
Pan Wiesław Latoch oraz Pan Marcin Faryna. Dziękuję poszczególnym członkom
Rady Nadzorczej za zaangażowanie
i aktywny udział w jej pracach oraz merytoryczną dyskusję na tematy spółdzielcze. Dziękuję również za działalność pozaregulaminową Pani Janinie Bogusz-Wiśniewskiej, która zorganizowała konkurs
plastyczny i nadzorowała pracę młodych
wolontariuszy na naszych zasobach. Pani
Ewie Kachnic dziękuję za pomoc w rozliczeniu podatku PIT i wypełnianiu deklaracji podatkowych naszym lokatorom. Panu Krzysztofowi Kordeli i Panu Bartłomiejowi Sułkowskiemu dziękuję za pracę
na rzecz lokatorów w swoich środowiskach. Pani Agnieszce Bylak-Pyra, Panu
Grzegorzowi Krysman oraz Panu Mirosławowi Jagodzińskiemu dziękuję za zaangażowanie w pracy. W ich imieniu jak
i w imieniu Zarządu Spółdzielni pragnę
podziękować Lokatorom, Członkom
Spółdzielni za wsparcie i zrozumienie
zwłaszcza, że to są pierwsze lata mojej
pracy w Spółdzielni. Dziękuję lokatorom,
którzy na co dzień współpracują z nami
aktywnie uczestnicząc w zebraniach
i spotkaniach w terenie organizowanych
przez Zarząd od ubiegłego roku. Te bezpośrednie kontakty pomagają nam na bieżąco reagować na propozycje lokatorów
i w jasny sposób odpowiadać na pytania,
wyjaśniać szczegóły realizacji zadań czy
też inwestycji, oraz przedstawiać konsekwencje ﬁnansowe dla Spółdzielni wynikające z tychże propozycji. Spotkania
w terenie to znakomity przykład zrozumienia potrzeb i dobrej współpracy
Członków Spółdzielni Mieszkaniowej
„JAS-MOS”. Za co jeszcze raz dziękuję.
Ja też dziękuję Panu za rozmowę.

Z Panem Prezesem Zarządu
Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS”
Piotrem Szereda
rozmawiał Wojciech M.
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Kolektywne działanie
Podejmując obowiązek pracy w Radzie Nadzorczej mieliśmy pewne oczekiwania, aby zmienić podejście do spraw lokatorów
- mówi wiceprzewodnicząca RN Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS” - Janina Bogusz–Wiśniewska. Pracując w Radzie
Nadzorczej naszej Spółdzielni każdy z nas zaczyna rozumieć mechanizmy ekonomiczne i organizacyjne dużego podmiotu
gospodarczego, wszyscy w tym składzie staramy się wnieść swój osobisty wkład – mówi sekretarz RN Ewa Kachnic.
Czy podejmując się pracy w Radzie
Nadzorczej zdawały sobie Panie sprawę,
jaki obowiązek spada na członków Rady
Nadzorczej.

Kilka przykładów?

Ewa Kachnic: Pracując w Radzie Nadzorczej
naszej Spółdzielni każdy z nas zaczyna rozumieć mechanizmy ekonomiczne i organizacyjne dużego podmiotu gospodarczego. Podmiotu, gdzie bardzo duży wpływ na dochód, jak i na
wydatki ma każdy Członek Spółdzielni. Bo
każdy z nas ponosi koszty utrzymania naszych
budynków i każdy z nas oczekuje, aby wiele
rzeczy było zrealizowanych przez Zarząd
i pracowników.

Ewa Kachnic: Zacznijmy od uporządkowania
sprawy utrzymania czystości. Gdy podejmowaliśmy pracę w Radzie Nadzorczej 30% klatek schodowych było sprzątanych w całości.
Obecnie ten zakres jest wykonywany w 100%
i na wniosek Członków Spółdzielni koszt jest
rozliczany na lokal mieszkalny. Zostały również podjęte prace porządkowe i inwentaryzacyjne w częściach wspólnych nieruchomości oraz w piwnicach.

Janina Bogusz–Wiśniewska: Podejmując obowiązek pracy w Radzie Nadzorczej mieliśmy
pewne oczekiwania, aby zmienić podejście do
spraw lokatorów. Zmienić zasadę funkcjonowania Spółdzielni, w której na każdej nieruchomości oraz w każdym budynku będzie
realizowana usługa na odpowiednim poziomie. Dla nas ważne były propozycje rozwiązań
kompleksowych. Oczywiście zdajemy sobie
sprawę, że w jeden rok, czy też podczas jednej
trzyletniej kadencji nie uda się nam zmienić
wszystkiego, ale podjęte działania kierunko-

Janina Bogusz-Wiśniewska: Ponadto podjęliśmy działania, aby place zabaw były zrejonizowane ale o podobnej jakości, kolorystyce
i ogrodzone. Podobna sytuacja jest przy zagospodarowaniu placów gospodarczych - podobne wiaty, w taki sam sposób zabezpieczone,
będą postawione na wszystkich nieruchomościach.

we powinny przynieść oczekiwane efekty
w kolejnych latach.

Te oraz inne działania jakby stały się dla
Was oczywiste, ale co Panie zrobiły podczas
tej kadencji ponad swoje obowiązki?

Ewa Kachnic: Wszyscy w tym składzie staramy się wnieść swój osobisty wkład. Ja osobiście, w ramach pomocy lokatorom, zaproponowałam od zeszłego roku pomoc przy rozliczaniu się z podatku dochodowego (PIT), każdy
podatnik miał możliwość przekazania 1% podatku na wybraną organizację pożytku publicznego. Z pomocy tej w bieżącym roku skorzystało około 80 rodzin. Ponadto, w terenie, na
naszych nieruchomościach mam stały kontakt
z lokatorami, a ich uwagi przekazuję na bieżąco. Trzeba zwrócić uwagę, że koledzy z Rady,
np. Krzysztof Kordela czy Bartłomiej Sułkowski, są bardzo mocno zaangażowani w realizację wniosków lokatorów. Współpracują
z Zarządami Osiedli i wspomagają je w realizacji zadań na rzecz naszych Członków.
Janina Bogusz-Wiśniewska: Chcę potwierdzić
to co powiedziała koleżanka, każdy z członków Rady ma swój udział w jej pracy. Rada
Nadzorcza działa kolektywnie. Zaproponowaliśmy w zeszłym roku i zamierzamy w tym
roku kontynuować konkurs rysunkowy dla
dzieci i młodzieży. Organizację konkursu nadzorowałam osobiście. Ponadto zaproponowałam Prezesowi Piotrowi Szereda inne rozwiązanie – malunki na ścianach w budynku,

gdzie lokatorzy w bardzo dużej ilości rozwieszali na ścianach obrazki, plakaty, maty, itp.,
które należało zdjąć na skutek decyzji straży
pożarnej. Dzięki zaangażowaniu młodzieży,
przy pełnej akceptacji lokatorów tej nieruchomości, powstały wspaniałe dzieła. Dzięki
tym malunkom klatka schodowa ma swój charakter i spełnia przepisy przeciwpożarowe
Czyli działając wspólnie, kolektywnie
w Radzie Nadzorczej można
też realizować swoje pomysły?
Ewa Kachnic: Oczywiście Rada Nadzorcza
to kolektyw, ale do swoich pomysłów można
przecież przekonać współpracowników z Rady.
Janina Bogusz-Wiśniewska: Jednocześnie
przy wsparciu Rady i zrozumieniu Zarządu można sukcesywnie wprowadzać nowe rozwiązania, które będą akceptowane przez lokatorów.
Dziękuję bardzo za rozmowę
Z wiceprzewod. Janiną Bogusz-Wiśniewską
oraz sekretarzem Ewą Kachnic
Rady Nadzorczej SM „JAS-MOS”
rozmawiał Wojciech M.

Lista kandydatów do Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS"
na kadencję 2018 - 2021

w kolejności alfabetycznej (dane zostały sporządzone w oparciu o pisemne zgody kandydatów)
L.p. Nazwisko i imię

Osiedle/Adres

1.
2.

Bogusz-Wiśniewska Janina Os. Pionierów, ul. Kaszubska 1/59
Bylak-Pyra Agnieszka
Os. Zdrój, ul. Andersa

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Czakon Małgorzata
Czaplińska Irena
Dąbkiewicz Grażyna
Jagodziński Mirosław
Kachnic Ewa
Kalisz Łucja
Kordela Krzysztof
Krysman Grzegorz
Kupczak Franciszek
Maliszewski Sławomir
Pierchała Iwona
Rębacz Grażyna
Skowronek Anna
Sobierański Piotr
Sułkowski Bartłomiej

Os. Przyjaźń, ul. Górnicza 38/6
Os. A. Bożka, ul. Zielona 17/27
Os. A. Bożka, ul. Zielona 38/3
Os. A. Bożka, ul. Zielona 41/44
Os. A. Bożka, ul. Zielona 35/6
Os. A. Bożka, ul. Zielona 29/9
Os. Przyjaźń, ul. Krasickiego 15/14
Os. Pionierów, ul. Warmińska 24/15
Os. Pionierów, ul. Kaszubska 1/24
Os. Złote Łany, ul. Wiejska 9B/1
Os. Pionierów, ul. Śląska 11/45
Os. Pionierów, ul. Śląska 11/65
Os. Zdrój, ul. Słoneczna 28/5
Os. Zdrój, ul. K. Miarki
Os. A. Bożka, ul. Miodowa 4/10

Wykształcenie

Informacje dodatkowe

wyższe
wyższe ekon. oraz w zakresie
obrotu nieruchomościami
wyższe
X
średnie ekonomiczne
średnie
wyższe
średnie
średnie
zawodowe
średnie
X
średnie
wyższe
zawodowe - tkacz
wyższe
wyższe

53 lata, nauczyciel, tel. 795 458 237
44 lata, prac. działu księgowości spółdzielni
mieszkaniowej, e-mail: agnieszkabp@op.pl
55 lat, specj. ds. BHP, inspektor p.poż., tel. 601 860 381
tel. 512 832 549
emeryt, tel. 693 688 693
46 lat, wolny zawód, tel. 518 691 726
43 lata, kadrowa, tel. 604 605 546
55 lat, masażystka, tel. 501 847 165
45 lat, emeryt, tel. 698 368 858
58 lat, emeryt, tel. 668 051 817
73 lata, emeryt, tel. 507 067 405
X
34 lata, pomoc administracyjna w Urzędzie Miasta, tel. 669 043 389
57 lat, pielęgniarka, tel. 608 652 699
59 lat, emeryt, tel. 665 755 541
50 lat, tel. 602 138 442
43 lata, funkcjonariusz, tel. 667 667 900
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OBOWIĄZEK INFORMACYJNY REALIZOWANY WOBEC UŻYTKOWNIKÓW
LOKALI MIESZKALNYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
„JAS-MOS” W JASTRZĘBIU-ZDROJU
Ze względu na obowiązek wynikający z artykułu 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób ﬁzycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27
kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1)
– zwane dalej RODO, w związku z motywami nr:
61, 63 i 65 RODO – Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS”, który decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych w Spółdzielni Mieszkaniowej „JASMOS” z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju przy ulicy Słonecznej 18A, wypełnia powyższy obowiązek przekazując Państwu następującą
treść informacji.
Administratorem Państwa danych osobowych (art. 4 pkt 7 RODO) – zwana dalej Administratorem jest Spółdzielnia Mieszkaniowa
„JAS-MOS” z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
przy ulicy Słonecznej 18 A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000057461,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X Gospodarczy, którego siedziba mieści się w Gliwicach, przy ulicy Powstańców Warszawy 23.

ź

ź
ź

2. Przetwarzane przez Administratora Państwa dane realizowane są w celach:
ź

ź

ź

ź

1. Z Administratorem można skontaktować
się w następujący sposób:
Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych
– Rafałem Wydrzyńskim zwanym dalej IODO:
ź

w Jastrzębiu-Zdroju, przy ulicy
Słonecznej 18A.
Za pośrednictwem poczty tradycyjnej
wysyłając pismo na adres
Jastrzębie-Zdrój, ul. Słoneczna 18A,
do Inspektora Ochrony Danych
Osobowych SM „JAS-MOS”.
Za pośrednictwem poczty elektronicznej
na adres: rewident@smjasmos.pl,
Telefonicznie pod numerem telefonu
32 47 626 36 lub 32 47 626 37
lub 32 47 262 38 wybierając wewnętrzny
nr 35, bądź na numer tel. 509 023 717.

Osobiście – pokój nr 14 w budynku
Zarządu SM „JAS-MOS”, który mieści się

zarządzania nieruchomościami
stanowiącymi jej mienie lub nabyte na
podstawie ustawy mienie jej członków,
zarządzania nieruchomościami
niestanowiącymi jej mienia lub mienia jej
członków na podstawie umowy zawartej
z właścicielem (współwłaścicielami)
tej nieruchomości,
zarządzania nieruchomościami
stanowiącymi własność członków
Spółdzielni, innych osób ﬁzycznych bądź
też prawnych, nabytymi na podstawie
odrębnej umowy,
nabywania bądź budowania budynków
mieszkaniowych bądź usługowohandlowych, lub handlowych lub
usługowych lub innych nieruchomości
w celu realizacji zaspokojenia potrzeb
mieszkaniowych swoich członków,
bądź innych osób ﬁzycznych lub też
prawnych, a także w celu realizacji innych

potrzeb swoich członków lub innych osób
ﬁzycznych i prawnych.
3. Podstawą prawną legalizującą przetwarzane przez Administratora dane są:
ź

ź

ź

ź

ź

ź

Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych
z dnia 15 grudnia 2000 r. tj. z dnia
7 sierpnia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r.,
poz. 1222 z późn. zm. )
Ustawa Prawo spółdzielcze z dnia
16 września 1982 r. tj. z dnia
20 lipca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r.,
poz. 1560 z późn.zm.)
Ustawa Kodeks cywilny z dnia
23 kwietnia 1964 r. tj. z dnia
9 lutego 2017 r. (Dz.U. z 2017 r.,
poz. 459 z późn.zm.),
Ustawa o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie
kodeksu cywilnego z dnia 21 czerwca
2001 roku tj. z dnia 8 września 2016 r.
(Dz.U. z 2016 r., poz. 1610 z późn. zm.),
Ustawa kodeks postępowania cywilnego
z dnia 17 listopada 1964 r. tj. z dnia
8 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2018 r.,
poz. 155 z późn.zm),
Ustawa z dnia 13 września 1996 r.
tj. z 9 czerwca 2017 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach
(Dz.U. z 2017 r., poz. 1289 z późn.zm.)

4. Odbiorcą Państwa danych w związku realizacją celu przetwarzania są lub mogą być:
ź
ź

Kancelarie notarialne w celu realizacji
umów przeniesienia własności;
Organy podatkowe w zakresie realizacji

ź

ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

obowiązku między innymi plików JPK,
Organy ścigania, Sądy powszechne,
Komornicy Sądowi na uzasadniony
wniosek;
S.bit, Warszawa, ul. Idzikowskiego 12;
Unisoft Sp. z o.o., Gdynia,
ul. Pułaskiego 8;
M&S Sacewicz s.c.,
Jastrzębie–Zdrój, ul. Cicha 38;
Ista Polska Sp. z o.o.,
Katowice, ul. Modelarska 12;
Zakłady Kominiarskie;
Beljos – Chybie, ul. Wierzbowa 5;
Organy kontroli w ramach uprawnień
kontrolnych;
Członkowie Spółdzielni, Wierzyciele
członka Spółdzielni, wierzyciele
Spółdzielni w zakresie realizacji
uprawnienia wynikającego
z art. 30 ustawy prawo spółdzielcze.

5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres pozostawania lokatorem
mieszkania w zasobach Spółdzielni, a także
przez okres archiwizowania dokumentacji
określonej w odrębnych przepisach.
6. Mają Państwo prawo żądania dostępu do
swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
Mają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi
do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
w Warszawie przy ulicy Stawki 2.

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

Cennik ogłoszeń:
1. Reklama firm

www.smjasmos.pl

www.smjasmos.pl

Nasze
Mieszkanie
BIULETYN INFORMACYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "JAS-MOS"

www.smjasmos.pl

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

Cała
strona

1/2
strony

1/4
strony

1/8
strony

Okładka
1/4 strony

265x360 mm

265x180 mm

130x180 mm

130x90 mm

265x90 mm

1 100 zł netto

600 zł netto

300zł netto

120 zł netto

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.
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Dodatki mieszkaniowe
Osoby posiadające niskie dochody mogą uzyskać pomoc w postaci dodatku mieszkaniowego. Wnioski o dodatek mieszkaniowy należy składać w Referacie Dodatków
Mieszkaniowych - Urzędu Miasta. O dodatek mieszkaniowy mogą ubiegać się osoby,
które:
1. posiadają tytuł prawny do lokalu (spółdzielcze lokatorskie, własnościowe prawo do
lokalu, umowa najmu),
2. posiadają wyrok o eksmisję z przyznanym prawem do lokalu socjalnego,
3. zajmują lokal o powierzchni użytkowej nie przekraczającej niżej podanych norm
oraz średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego z 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza (przy 2 i więcej osobach 1 287,25 zł/osobę)
odpowiednio:
Ilość osób w gospod.
domowym
1 osoba
2 osoby
3 osoby
4 osoby
5 osób
6 osób

Maksymalna
pow. mieszkania
45,50 m²
52,00 m²
58,50 m²
71,50 m²
84,50 m²
91,00 m²

Maksymalny
dochód gospod. domowego
1 802,15 zł/miesiąc
2 574,5 zł/miesiąc
3 861,75 zł/miesiąc
5 149,00 zł/miesiąc
6 436,25 zł/miesiąc
7 723,50 zł/miesiąc

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz
po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie
chorobowe. Do dochodu nie wlicza się również dodatków dla sierot zupełnych, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych
świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego.
O dodatek mieszkaniowy mogą ubiegać się
także osoby posiadające zaległości czynszowe.
Osoba korzystająca z dodatku mieszkaniowego zobowiązana jest do regularnego
dopłacania różnicy pomiędzy kwotą przyznanego dodatku a bieżącą opłatą czynszową.
Brak dopłat powoduje utratę dodatku mieszkaniowego, o który ponownie można się
ubiegać po upływie terminu, na który został przyznany.
Szybkie załatwienie formalności i dostarczenie niezbędnych dokumentów prowadzi często do zachowania ciągłości płatności czynszu i zapobiega powstawaniu zaległości.
Szczegółowe informacje dotyczące dodatków mieszkaniowych można uzyskać
w Referacie Dodatków Mieszkaniowych - Urzędu Miasta telefon 32 47 85 100, oraz
w dziale windykacji tutejszej Spółdzielni (pokój nr 4) telefon 32 47 626 36 wew. 60.

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
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