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 W miesiącu grudniu Zarząd wystąpił z wnioskiem o za-
twierdzenie planu remontów na 2019 rok. Zastępca 
Prezesa ds. technicznych Andrzej Baran wyjaśnił, że propo-
zycja planu ujmuje najbardziej pilne potrzeby remontowe 

poszczególnych nieruchomości oraz prace zasugerowane 

przez mieszkańców poszczególnych nieruchomości zgła-

szane podczas zebrań remontowych. Ponadto poinformo-
wał, że projekt planu zawiera również etapowe wykonanie 
robót remontowych związanych z dociepleniem budynków. 

Prezes Zarządu Piotr Szereda zaznaczył, że część środków 

funduszu remontowego przeznaczona zostanie na wyko-

nanie instalacji gazowej, remontów elewacji, dźwigów oraz 
robót brukarskich. Podczas dyskusji Członkowie Rady 
wnieśli zapytania dot. wybranych prac remontowych, m.in.: 
wykonania zadaszeń nad balkonami, budowy parkingu przy 

ul. Zielonej oraz robót planowanych na mieniu Spółdzielni, 

w tym wykonanie oświetlenia. Rada Nadzorcza szczegóło-
wo przeanalizowała stawki funduszu remontowego. Na 
większości nieruchomości stawki nie uległy zmianie. Za-
łożono jedynie zwiększenie opłaty na kilku nieruchomoś-

ciach, tam gdzie opłata była bardzo niska - poniżej 1 zł/m² - 

na wniosek lokatorów podczas zebrań remontowych oraz 

tam gdzie występuje konieczność wykonania prac wysoko-
nakładowych (windy, termomodernizacja, balustrady bal-
konowe itp. )

 Kolejnym ważnym punktem było zatwierdzenie planu 

finansowo-gospodarczego na 2019 r. z uwzględnieniem po-

działu kosztów i kalkulacji stawek opłat na poszczególne 
nieruchomości Spółdzielni. Zarząd Spółdzielni wyjaśnił, że 
założeniem do opracowania planu było ustalenie potrzeb 
rzeczowych gospodarki zasobami mieszkaniowymi, któ-

rych zaspokojenie jest niezbędne do zapewnienia sprawnej 

obsługi eksploatacyjnej zasobów oraz utrzymania budyn-
ków i ich otoczenia w należytym stanie. Projekt planu został 
opracowany z podziałem na część dotyczącą bezpośrednich 
kosztów eksploatacji i utrzymania poszczególnych nieru-

chomości oraz kosztów, które dotyczą całych zasobów 

w równym stopniu i które są rozliczane na poszczególne 

nieruchomości wg powierzchni użytkowej. 
 Ponadto Rada Nadzorcza została poinformowana,  że 
w kosztach bezpośrednich eksploatacji i utrzymania nieru-

chomości wszystkie koszty, za wyjątkiem kosztów sprzą-

tania dodatkowego, zaplanowano bezpośrednio na pozio-

mie każdej nieruchomości w oparciu o analizę potrzeb rze-
czowych i oszacowaniu niezbędnych nakładów na podsta-
wie realizacji planu w roku 2018 oraz danych finansowych 

 Wobec złożonych wyjaśnień Rada Nadzorcza przyjęła 

propozycję planu remontów na 2019 r. podejmując uchwałę 

zatwierdzającą przedmiotowy plan oraz stawki opłat na 
fundusz remontowy dla poszczególnych nieruchomości na 
2019 r. 

 Rada Nadzorcza jednogłośnie podjęła uchwałę zatwier-
dzającą plan finansowo-gospodarczy.

 Zarząd wystąpił z wnioskiem dot. zatwierdzenia przez 
Radę opłaty za konserwację i dzierżawę kotłowni do przy-
gotowania ciepłej wody użytkowej przy ul. Staszica 8 w wy-

sokości 8,64 zł/lokal/miesiąc. Prezes Zarządu wyjaśnił, że 

wprowadzenie przedmiotowej opłaty jest konsekwencją 

zawartego porozumienia z Miastem Jastrzębie-Zdrój na 
możliwość korzystania Spółdzielni z pomieszczenia kotło-
wni mieszczącej się w Zespole Szkół nr 5 przy ul. Staszica.  

Prezes Zarządu Piotr Szereda poinformował, że podpisano 

umowę z biurem projektowym w zakresie alternatywnych 

rozwiązań związanych z dostawą ciepłej wody użytkowej 
dla mieszkańców przy ul. Staszica 8. Proponowane rozwią-
zanie montażu gazowego generatora ciepła umożliwi rów-
nież zastąpienie dotychczasowego sposobu ogrzewania 

budynku z sieci ciepłowniczej na ogrzewanie gazowe. Aktu-

alnie trwa analiza tych rozwiązań. 

 W miesiącu styczniu Rada Nadzorcza omawiała temat 

wolnych lokali. Prezes Zarządu Piotr Szereda poinformo-

wał, że w 2018 roku Spółdzielnia odzyskała 12 lokali miesz-
kalnych, z czego 6 zbyto w drodze przetargu, 5 zasiedlono 
w drodze przetargu na najem; natomiast 1 lokal mieszkalny 

jest w trakcie prac remontowych (Górnicza 40). Po zakoń-

czeniu prac remontowych Zarząd planuje przedmiotowy 

lokal sprzedać w drodze procedury przetargowej. W przy-
padku braku zainteresowania zakupem lokal zostanie prze-
znaczony, w drodze przetargu, na najem. Prezes poinformo-
wał, że czynsz najmu takich lokali kształtuje się, w zależ-

ności od wielkości lokalu, w przedziale między 1 000 zł 

a 1 200 zł/m-c.

 Po przeprowadzonej dyskusji Rada Nadzorcza, w wy-

niku przeprowadzonego tajnego głosowania, w którym za 

odwołaniem opowiedziała się wymagana zapisami statuto-
wymi  kwalifikowana większość 2/3 członków Rady, podjęła 
uchwałę o odwołaniu.

wynikających z umów zawartych z wykonawcami poszcze-
gólnych usług. 

 Prezydium Rady Nadzorczej wystąpiło do Rady z wnios-
kiem o odwołanie Pani Janiny Szymańskiej z funkcji Zastę-
pcy Prezesa ds. ekonomicznych i finansowych SM „JAS-

MOS”. Na prośbę pozostałych członków Rady, Przewodni-

czący Rady, w uzasadnieniu wniosku, dokonał negatywnej 

oceny efektów pracy pani Janiny Szymańskiej, stwierdził, że 
nie podołała powierzonym obowiązkom i nie spełniła ocze-
kiwań Rady. 

 Rada pozytywnie oceniła działania Zarządu w zakresie 
gospodarki lokalami mieszkalnymi, jak również podjęte 
działania w zakresie najmu lokali, które przynoszą oczeki-

wany rezultat, a wylicytowane stawki najmu w pełni pokry-

wają koszty ich utrzymania. 

ulice: M. Konopnickiej, K. Miarki, Słoneczna, Krótka, 

J. Kusocińskiego, Ofiar Faszyzmu,  1 Maja, Poprzeczna, 

S. Staszica, Jana Pawła II, 11 Listopada, gen. W. Andersa,

5. Os. Przyjaźń

6. Os. Złote Łany

3. Os. Zdrój

UCHWAŁA NR 37/VIII/2019

w sprawie: ustalenia zasad zaliczania członków do po-
szczególnych części Walnego Zgromadzenia       

Na podstawie § 71 ust. 1 pkt. 11 i § 53 ust. 2 Statutu Spół-

dzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS” oraz art. 83 ust. 1 ustawy 
o spółdzielniach mieszkaniowych, Rada Nadzorcza ustala 
przynależność członków do poszczególnych części Wal-
nego Zgromadzenia w zależności od lokalizacji lokali, do 

których posiadają prawa, wg poniższego przypisania ulic do 

poszczególnych części:

ulice:  Kaszubska, Kurpiowska, Śląska, Warmińska, 

Pomorska,

Ważne, podział Walnego Zgromadzenia na 6 części bez 
zmian.

ulice:  Zielona, Harcerska, Miodowa, Wrzosowa,

 Zarząd wystąpił z wnioskiem o podjęcie uchwały w spra-

wie ustalenia zasad zaliczania członków do poszczególnych 

części Walnego Zgromadzenia. Zarząd poinformował, iż 

zamierza, wzorem lat ubiegłych dokonać podziału Walnego 
Zgromadzenia na sześć części oraz zwołać WZ w maju 2019 
roku. Do propozycji Zarządu RN nie wniosła uwag. W związ-

ku  z powyższym podjęto poniższą uchwałę:

2. Os. Pionierów

1. Os. A. Bożka 

4. Wodzisław Śl.
ulice:  26 Marca, kard. S. Wyszyńskiego, PCK, 
Plac Zwycięstwa,

ulice:  Górnicza, S. Wyspiańskiego, S. Moniuszki, 

G. Morcinka, M. Kopernika, I. Krasickiego,

ulica Wiejska.

Za uchwałą oddano 9 głosów

Z protokołami z Posiedzenia Rady Nadzorczej, które od-

były się w miesiącu grudniu i styczniu Członkowie Spół-
dzielni będą mogli zapoznać się na stronie internetowej 
www.smjasmos.pl. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Odpowiedzialny za wykonanie uchwały 
– Zarząd SM „JAS-MOS”

Przeciw uchwale oddano 0 głosów

Krótkie sprawozdanie 
z prac Rady Nadzorczej 
Szanowni Państwo. 
Jak obiecaliśmy, staramy się dotrzymać słowa i zasady, że w każdym naszym biuletynie będziemy zdawać 
Państwu krótkie sprawozdania z prac Rady Nadzorczej. Tym razem omówienie dwóch posiedzeń Rady 
Nadzorczej, które odbyły się w grudniu 2018 r. i styczniu 2019 r. 
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W grudniu 2018 r. Rada Nadzorcza Spółdzielni podjęła uchwałę o zatwierdzeniu planu 
remontów na 2019 r. Na całych zasobach mieszkaniowych Spółdzielni zaplanowano 
wykonanie robót o wartości ponad 6 mln zł. W poniższej tabeli przedstawiamy zbio-
rowe zestawienie planowanych prac.

PRACE REMONTOWE 
NA ROK 2019

Roboty remontowe są finansowane ze zgromadzonych na poszczególnych nierucho-
mościach opłat na funduszu remontowym, tzn. że każda nieruchomość sama finansuje 

prace, które są na niej przeprowadzane. W gablotach ogłoszeń umieszczonych na klat-

kach schodowych znajdziecie Państwo szczegółowy zakres prac remontowych, prze-

widzianych do realizacji na poszczególnych nieruchomościach, zgodnie z planem re-
montów na 2019 r.

3. Remont instalacji gazowej   6 bud. 1 032 000,00

7. Remont i wymiana drzwi wewnętrznych 13 szt. 19 000,00

12. Remont balkonów i balustrad balkonowych 161 szt. 269 500,00

4. Remont i naprawa dźwigów osobowych  4 szt. 560 000,00

17. Remont i naprawa instalacji AZART i SAT 3 bud. 60 000,00

19. Drobne roboty ogólnobudowlane  3 bud. 25 000,00

23. Roboty nieplanowane i awaryjne  wg potrzeb 265 209,35

 Razem Spółdzielnia:

14. Remont i naprawa  instalacji elektrycznej 20 bud. 210 300,00

Lp. Roboty remontowe    Ilość Plan 2019 (zł)

2. Remont i malowanie klatek schodowych 37 kl. 736 000,00

1. Roboty dekarskie i remonty kominów  10 bud.  247 000,00

5. Roboty brukarskie, asfaltowe i schody terenowe 4001 m² 1 200 000,00

6. Remont i wymiana drzwi wejściowych do budynków 8 szt.  24 000,00

8. Remont i wymiana stolarki okiennej, 

 zabudowa loggii szybami przesuwnymi   48 szt. 124 000,00

9. Remont daszków nad wejściami do budynków 4 szt. 6 000,00

10. Remont schodów wewnętrznych  26 szt. 13 000,00

11. Remont schodów wejściowych do budynków 6 szt. 200 000,00

13. Wykonanie zadaszeń nad balkonami  70 szt. 144 000,00

15. Remont i naprawa  instalacji odgromowej 6 bud. 138 500,00

16. Remont i naprawa instalacji domofonowej 
 i dostępu elektronicznego   71 kl.  233 960,00

18. Naprawy i  remonty elewacji   5 bud. 277 500,00

20. Prace projektowe, audyty, przygotowanie wniosków 7 szt. 45 000,00

21. Roboty termomodernizacyjne 
 finansowane z fund. remontowego  1 bud. 90 000,00

22. Docieplenie ścian frontowych 

 (spłata pożyczki i odsetek)   6 bud. 241 570,63

SPADEK ZUŻYCIA 
ENERGII ELEKTRYCZNEJ
ADMINISTRACYJNEJ

 Na bieżąco kontynuuje się działania związane z ograniczeniem zużycia energii elek-
trycznej, montuje oraz serwisuje się ograniczniki mocy, energooszczędne źródła światła, 
zaś służby techniczne kontrolują budynki.

Poniżej przedstawiamy szczegółowe zestawienie zużycia energii elektrycznej

 W poprzednim roku dokonano 97 szczegółowych kontroli instalacji elektrycznej, za-
montowano 5 ograniczników mocy oraz 18 razy kompleksowo skontrolowano rozdziel-
nie mieszkaniowe główne.

 Na podstawie analiz zużycia energii elektrycznej zlecono dokładną kontrolę z zasto-

sowaniem analizatora parametrów sieci w budynkach, w których wystąpił wzrost zużycia 

energii elektrycznej w porównaniu do roku 2017 oraz istnieje uzasadnione podejrzenie 
ingerencji osób trzecich (wykluczając np. zwiększone zużycie spowodowane m.in. re-
montami).

 W roku 2018 kontynuowano działania zapoczątkowane w latach poprzednich ma-

jące na celu optymalizację zużycia energii elektrycznej administracyjnej. Polegały one na 

kontroli efektywności zainstalowanych urządzeń antykradzieżowych oraz analizie zużyć 
i sprawdzeniu instalacji elektrycznej. Kontrolowane budynki były typowane przez służby 
administracyjne na podstawie różnic w zużyciu, zgłoszeń lokatorów oraz samodzielnych 

działań służb technicznych. Dodatkowo kontynuowano montaż urządzeń antykradzieżo-

wych oraz zlecano kontrole instalacji w budynkach. 

 

administracyjnej w budynkach Spółdzielni z podziałem na osiedla.

Budynki socjalne. 

dyrekcja, adm.,

warsztaty.           40 880            41 784              - 904 - 2,16%

Suma         577 883         619 950           - 42 067 - 6,79%

Złote Łany           15 334           17 103             - 1 769 - 10,34%

Wodzisław Śl.            15 034              16 630             - 1 596 - 9,60%

Pionierów          208 460          222 161           - 13 701 - 6,17%

  zużycie energii   zużycie energii różnica zużycia  wzrost / 

Osiedle ROK 2018                 ROK 2017    energii  (2018-17)  spadek       

  [kWh]                          [kWh]         [kWh]   (do 2017)

Arki Bożka          221 894          236 148            - 14 254 - 6,04%

Zdrój           48 038           52 602             - 4 564 - 8,68%

Przyjaźń           28 243           33 522             - 5 279 - 15,75%

247 000,00

736 000,00

1 032 000,00

1 200 000,00

24 000,00

560 000,00

6 000,00

124 000,00

13 000,00

200 000,00

19 000,00

25 000,00

60 000,00

233 960,00

90 000,00

241 570,63

269 500,00

210 300,00

45 000,00

277 500,00

265 209,35

    
6 161 539,98

144 000,00

138 500,00
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ź wszelkie przeglądy okresowe i obligatoryjne: budowlane, p.poż, 

kominiarskie,

ź odśnieżanie, konserwacja i pielęgnacja terenów zielonych,

ź pogotowie awaryjne,

ź koszty utrzymania służb konserwacyjnych, w tym m.in.: wyna-
grodzenia pracowników wraz z narzutami (ZUS, ZFŚS, PFRON), 

materiały i narzędzia oraz usługi obce (opłaty telekomunikacyj-
ne, usługi transportowe) oraz koszty utrzymania i remontu po-

mieszczeń dla konserwatorów, ryczałty samochodowe, 

 W Naszej Spółdzielni w grudniu 2018 roku zostały zatwierdzo-

ne stawki opłat eksploatacyjnych z podziałem na poszczególne nie-

ruchomości z uwzględnieniem obowiązującego w Spółdzielni Re-
gulaminu określającego zasady rozliczania przychodów i kosztów 

Spółdzielni w zakresie gospodarki zasobem lokalowym i nierucho-
mościami oraz zasady ustalania opłat za używanie lokali. Zmiana 

stawek opłaty eksploatacyjnej uwzględnia okres zawiadomienia 
użytkowników lokali o zmianie wysokości opłat zależnych od Spół-
dzielni, wynikający z ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Ze 

względu na w/w przepisy nowe stawki opłat zostaną wprowa-
dzone w Spółdzielni od kwietnia 2019 r. Jednocześnie warto pod-

kreślić, że zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszka-
niowych różnica między kosztami eksploatacji i utrzymania danej 

nieruchomości zarządzanej przez Spółdzielnię, a przychodami 

z opłat, zwiększa odpowiednio przychody lub koszty eksploatacji 
i utrzymania danej nieruchomości w roku następnym. Z uwagi na 

powyższe, powstałe w trakcie realizacji planu w danym roku nad-
wyżki kosztów nad przychodami lub przychodów nad kosztami 

w odniesieniu do poszczególnych nieruchomości oraz poszczegól-
nych rodzajów opłat naliczanych w Spółdzielni użytkownikom lo-
kali uwzględniane są każdorazowo w kalkulacji stawek poszczegól-

nych opłat w okresach następnych. Jak widać, opłaty eksploatacyj-
ne nie są kalkulowane w sposób dowolny, lecz w oparciu o najwa-

żniejszy akt prawny, którym jest dla spółdzielni Ustawa o spółdziel-
niach mieszkaniowych oraz Statut i Regulaminy wewnętrzne. 

 Nasi Mieszkańcy pod koniec roku 2018 otrzymali informację 

o zmianie opłat eksploatacyjnych od miesiąca kwietnia 2019 roku, 
które w zależności od nieruchomości kształtują się od 1,56 do 

3,38 zł/m²/m-c. W przypadku wszystkich nieruchomości podwyżka 
stawki nie przekroczyła 0,35 zł/m²/m-c. Podwyżka stawek była ko-

nieczna, gdyż dotychczasowa nie pokryłaby planowanych kosztów 
skalkulowanych na rok 2019.  

ź energia elektryczna zużyta na klatkach schodowych i w pomie-

szczeniach wspólnego użytku,
ź utrzymanie placów zabaw,

ź amortyzacja środków trwałych,
ź dezynsekcja, dezynfekcja i deratyzacja części wspólnych,

 Co kryje się pod pojęciem „opłata eksploatacyjna”?  Generalnie, 

są to opłaty zaliczkowe wnoszone przez Naszych Mieszkańców, 
przeznaczone na pokrycie wydatków (kosztów) utrzymania i 

eksploatacji nieruchomości budynkowych, terenów osiedlowych i 
obsługi administracyjnej. Są to m.in.: 

ź sprzątanie klatek schodowych, piwnic, terenów zewnętrznych, 

ź podatek od nieruchomości części wspólnych oraz ubezpiecze-

nie zasobów,
ź konserwacje w budynkach oraz urządzeń osiedlowych (m.in. in-

stalacji domofonowej, monitoringu terenów zewnętrznych),

ź utrzymanie mienia przeznaczonego do wspólnego użytku,

ź inne koszty (m.in.: kosze, ławki, zakup regulaminów, tablic, ga-
blot, odprowadzenie wód deszczowych z powierzchni utwar-

dzonych, usługi transportowe),

ź koszty utrzymania administracji osiedlowych, w tym m.in.: wy-

nagrodzenia pracowników wraz z narzutami, materiały biurowe 

i narzędzia niezbędne do pracy, usługi obce, utrzymania po-
mieszczeń biurowych administracji, magazynowych,

ź koszty zarządzania, m.in.: wynagrodzenia pracowników biura 
zarządu oraz Rady Nadzorczej wraz z narzutami, szkolenia pra-

cowników, ryczałty samochodowe, delegacje, materiały biu-
rowe,  koszty utrzymania pomieszczeń biurowych, opłaty ban-
kowe i pocztowe, badanie bilansu, koszty związane z organizacją 

Walnego Zgromadzenia, koszty publikacji biuletynu „Nasze 
Mieszkanie”, usługi prawne i informatyczne. 

 Z wykresów wynika, że opłata eksploatacyjna, fundusz remon-

towy oraz sprzątanie dodatkowe, są przedstawione jako składnik 
zależny od Spółdzielni, natomiast pozostałe składniki są opłatami 

niezależnymi od Spółdzielni. 

 W odniesieniu do artykułu, który został opublikowany w lutym 

2018 roku, przedstawiamy Państwu jak zmieniły się opłaty w tym 
okresie czasu. Wykresy obrazują porównanie składników czyn-
szowych w 2019 roku do składników czynszowych w 2018 roku dla 

trzech przykładowych mieszkań o różnym metrażu. 

Opłaty za mieszkanie w 2019 roku



5www.smjasmos.pl

 Na stronach internetowych Komend Powiatowych oraz 
Miejskich Państwowej Straży Pożarnej pojawiły się szcze-
góły kampanii wraz z wieloma wskazówkami dla mieszkań-
ców odnośnie najczęstszych przyczyn zaczadzenia oraz 
profilaktyki zmniejszającej ryzyko zatruć tlenkiem węgla. 

 Jak co roku, Państwowa Straż Pożarna w okresie jesien-
no-zimowym prowadzi kampanię edukacyjno-informacyj-
ną dotyczącą zagrożeń związanych z zatruciami tlenkiem 
węgla, potocznie zwanym „czadem”. Tegoroczna edycja, któ-
rą patronatem objęła Komenda Główna Państwowej Straży 
Pożarnej nosi nazwę „Czujka na straży Twojego bezpieczeń-
stwa!” i jest ogólnopolską akcją prewencyjną odnoszącą się 
do zagrożeń pożarowych w mieszkaniach oraz domach jed-
norodzinnych. Jednocześnie nawiązuje do tematu zacza-
dzeń, promując ideę zakupu czujnika tlenku węgla lub dymu 
przez mieszkańców bloków jak również domów jedno-
rodzinnych.

www.straz.wodzislaw.pl

 Chcąc uniknąć zaczadzenia, radzimy, aby zapoznać się 
z materiałami edukacyjno-informacyjnymi oraz pamiętać, 
że sami również możemy zapobiegać ryzyku zaczadzenia 
poprzez stosowanie się do następujących reguł: systema-
tyczne czyszczenie przewodów kominowych oraz wykony-
wanie przeglądów technicznych pod kątem wykrycia nie-
szczelności; użytkowanie wyłącznie sprawnych technicznie 
urządzeń grzewczych zgodnie z instrukcją obsługi; nie za-
słanianie kratek wentylacyjnych oraz otworów urządzeń 
grzewczych oraz sprawdzenie wentylacji w przypadku 
wymiany okien na nowe. 
 Więcej informacji na temat kampanii „Czujka na straży 
Twojego bezpieczeństwa!” można znaleźć na stronach in-
ternetowych: 

www.katowice.kwpsp.gov.pl
www.straz.gov.pl 

Czujka
mała inwestycja 
w duże 
bezpieczeństwo



 Zwracamy uwagę, że cytowane wyżej przepisy zaka-

zują umieszczania jakichkolwiek przedmiotów na kory-
tarzach piwnicznych i klatkach schodowych.
 W razie stwierdzenia braku poprawy stanu bezpie-
czeństwa, służby administracji przeprowadzą postępo-

wanie mające na celu doprowadzenie do sytuacji zgodnej 

z obowiązującymi przepisami - co będzie się wiązało z usu-

nięciem wskazanych zagrożeń poprzez wyniesienie zale-
gających przedmiotów na plac gospodarczy oraz ich utyli-
zacja. Operacja ta może wiązać się z obciążeniem finanso-

wym lokatora kosztami utylizacji.

 Spółdzielnia Mieszkaniowa „JAS-MOS” przypomina 

o konieczności niezwłocznego usunięcia wszelkich mate-
riałów utrudniających korzystanie z dróg ewakuacyjnych. 
 Po zaistniałych, na przełomie grudnia 2018 r. i stycz-
nia 2019 r., pożarach na zasobach naszej Spółdzielni oraz 

przeprowadzanych, zgodnie z harmonogramem, w opar-

ciu o rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Ad-

ministracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowla-
nych i terenów ( Dz. U. Nr 109, poz. 719 z dnia 22 czerwca 

2010 roku) regularnych kontrolach wewnętrznych p.poż.  

w obiektach zbiorowego zamieszkania (wielorodzinnych) 

pod względem zabezpieczenia przeciwpożarowego bu-
dynków użyteczności publicznej przypominamy o obo-
wiązku niezwłocznego usunięcia wszelkich materiałów 
utrudniających korzystanie z dróg ewakuacyjnych. 

 Występujące zawężenia materiałami palnymi, lub in-

nymi przedmiotami pozostawionymi na drogach ewaku-
acji (meble, kwiaty, obrazy itp.) mogą stanowić zagroże-
nie powstania i rozprzestrzenienia się pożaru, jednocześ-
nie stając się śmiertelną pułapką.

Zagrożenia pożarowe
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 Tegoroczny okres zimowej aury nas nie rozpieszcza. 

Możemy go określić nazwą „kapryśnej zimy”. Należy 
stwierdzić, że od listopada do lutego mamy przeplataną 
aurę zimową. Były momenty wzmożonych opadów 
śniegu, co cieszyło najmłodszych przy lepieniu bałwana 

czy zjeżdżaniu z górki na sankach, ale niekoniecznie taka 

sytuacja podobała się dorosłym zmotoryzowanym, 

którzy musieli odśnieżać auta i borykać się z problemami 
wyjazdu z miejsc postojowych czy parkingów. Na szczę-
ście taki stan trwał krótko. Popuściły mrozy i zalegający 

śnieg stopił się w miarę szybko. Mniejszym problemem 

tej zimy był spadek temperatury. Sporadycznie wystąpiły 

mrozy poniżej -10 stopni Celsjusza, które  nie przyspa-
rzały większych problemów. W dalszym ciągu kaprysy 
zimy są odczuwalne poprzez opady śniegu powodujące, 
że nawierzchnie chodników czy dróg bywają śliskie.

 Za utrzymanie  zimowe chodników, dróg i parkingów 
na terenach naszej Spółdzielni jest odpowiedzialna firma 
zewnętrzna, z którą Spółdzielnia ma podpisaną umowę. 
W przeważającej mierze tereny są utrzymane w stanie 

dobrym. Największym utrudnieniem jest usuwanie śnie-

gu z miejsc postojowych  i dróg z powodu dużej ilości za-
parkowanych samochodów. 

 W dotychczasowym okresie zimowym zdarzały się 

sporadyczne „potknięcia” przy utrzymaniu szorstkości 

nawierzchni i w takich przypadkach zostały wyciągnięte 

konsekwencje wobec firmy odpowiedzialnej za zimowe 
utrzymanie terenów. Mamy nadzieję, że „kapryśna zima” 
powoli będzie odchodzić i przystąpimy do porządkowa-

nia terenów.

Kapryśna zima

 Przypominamy Państwu, że istnieje możliwość elek-

tronicznej weryfikacji, za pomocą serwisu czynszowego 
on line, należności czynszowych, które Państwo wnosicie 
do Spółdzielni. 
 Na stronie internetowej  należy za-www.smjasmos.pl

łożyć konto. Po wprowadzeniu swoich danych na Pań-

stwa adres korespondencyjny zostanie wysłane pocztą 

hasło, które należy zmienić po pierwszym zalogowaniu 
się do serwisu. 
 Bliższe informacje można uzyskać w Dziale czynszów 

w Spółdzielni, tel. 32 47 626 36 wew. 61 i 68.

Sprawdź sam czynsz
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PRZEKAŻ NAM

PODATKU DOCHODOWEGO

Pomóż nam pomagać
HOSPICJUM DOMOWE im. ks. E. Dutkiewicza SAC
przy parafii Świętej Katarzyny w Jastrzębiu-Zdroju
ul. Św. Katarzyny 1, 44-335 Jastrzębie-Zdrój

tel.: 32 47 40 710, fax: 32 47 40 710

KRS: 00 000 12 970
Organizacja Pożytku Publicznego

e-mail: hospicjum-jastrzebie@wp.pl
www.hospicjum-jastrzebie.pl


