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Po Walnym Zgromadzeniu
W miesiącach maju i czerwcu br. odbyło się sześć części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej  „JAS–MOS” w Jastrzębiu-Zdroju. 

Frekwencja na Walnym Zgromadzeniu była znacznie niższa niż w ubiegłym wyborczym roku i w sumie wyniosła 1,29% wszystkich członków Spółdzielni 

(w tym: Os. A. Bożka – 1,17%, Os. Pionierów – 0,64%, Os. Zdrój – 1,28%, Wodzisław Śl. – 1,69%, Os. Złote Łany – 3,61%, Os. Przyjaźń – 2,49%). 

Nr 7/2019 i 8/2019 

Walne Zgromadzenie podjęło 12 uchwał, w tym 6 uchwał za-
twierdzających sprawozdawczość za 2018 r. i dotyczących 
udzielenia, z wynikiem pozytywnym, absolutorium człon-
kom Zarządu oraz uchwały w następujących sprawach:

Nr 11/2019 

w sprawie zmiany dwóch zapisów statutowych

Nr 9/2019 
w sprawie podziału nadwyżki bilansowej netto
     Kwota nadwyżki bilansowej netto w wysokości 
1 368 399,49 zł została przeznaczona na pokrycie wy-
datków związanych z eksploatacją i utrzymaniem po-
szczególnych nieruchomości w 2019 r. i latach następnych 
w zakresie obciążającym członków Spółdzielni, zaś kwota 
nadwyżki bilansowej netto w wysokości 16 446,15 zł, po-
wstała w wyniku uzyskanych kar umownych oraz z tytułu 
otrzymanych ubezpieczeń została przeznaczona na zwięk-
szenie funduszu remontowego tych nieruchomości, z który-
mi związane były zdarzenia powodujące naliczenia kar lub 
uzyskania odszkodowań.

Nr 10/2019 
w sprawie zwiększenia limitu środków 
na likwidację barier architektonicznych
 Walne Zgromadzenie, w 2014 r., uchwaliło możliwość 
przeznaczania corocznie kwoty 50 tys. zł z funduszu za-
sobowego na likwidację barier architektonicznych. W ra-
mach tej decyzji Spółdzielnia wykonała: podjazdy na ul. Ślą-
skiej 13, Śląskiej 15, ul. Ofiar faszyzmu 3 oraz podnośnik 
dźwigowy do lokalu mieszkalnego przy ul. Zielonej 50/2. 
Aktualnie do realizacji pozostaje 16 wniosków lokatorów 
dotyczących likwidacji barier architektonicznych w 15 lo-
kalizacjach. W trakcie Walnego Zgromadzenia w 2018 r. 
członkowie wnioskowali o zwiększenie puli środków dla 
osób niepełnosprawnych. Walne Zgromadzenie podjęło 
uchwałę w sprawie zwiększenia limitu środków przezna-
czanych corocznie na likwidację barier architektonicznych 
do kwoty 100 tys. złotych.

 Walne Zgromadzenie, na wniosek Rady Nadzorczej, 
podjęło uchwałę w sprawie zmiany § 77 ust. 1 Statutu w za-
kresie składu ilościowego Zarządu – wprowadzono mo-
żliwość funkcjonowania Zarządu w składzie od 2 do 3 osób. 
Na wniosek Zarządu zmieniono zapis § 66 ust. 2 Statutu – do 
zapisów statutowych wprowadzono ponownie konieczność 
dostarczania do kancelarii Spółdzielni list poparcia, podpi-
sanych  przez 50 członków, dla kandydatów do RN.

 

w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego 

 Lokal użytkowy przy ul. Górniczej 40, o pow. użytkowej 
53,35 m2, jak wszystkie lokale użytkowe, był zaliczony do 
mienia Spółdzielni. Od 30.06.2018 r. lokal był wolny. Na 
wniosek Zarządu Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na zmia-
nę sposobu użytkowania w/w lokalu na lokal mieszkalny. 
Wydział Architektury Urzędu Miasta zaakceptował zmianę 
sposobu użytkowania lokalu usługowego na lokal mieszkal-
ny, który uzyskał numer 40/45. Walne Zgromadzenie wy-
raziło zgodę na ustanowienie odrębnej własności i zbycie 
lokalu w drodze nieograniczonego przetargu. 

przy ul. Górniczej 40/45 w Jastrzębiu-Zdroju

w sprawie sposobu finansowania jednorazowej 
opłaty za przekształcenie udziałów Spółdzielni 
w użytkowaniu  wieczystym gruntów udziały 
w prawie własności tych gruntów.
 Mocą Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu 
prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych 
na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, 
grunty pod budynkami mieszkalnymi stały się współwła-
snością Spółdzielni i odrębnych właścicieli lokali z dniem 
1 stycznia 2019 r. Spółdzielnia była użytkownikiem wie-
czystym gruntów będących własnością Skarbu Państwa. 
Ustawa przewiduje opłatę przekształceniową płatną przez 
20 lat, w miejsce 99 lat. Istnieje jednak możliwość wniesie-

Nr 12/2019 nia jednorazowej opłaty przekształceniowej i skorzystanie 
z przewidzianych w ustawie bonifikat. W przypadku zło-
żenia wniosku o jednorazową zapłatę w bieżącym roku bo-
nifikata, wg zapisów w/w ustawy, aktualnie wynosi 60% wy-
sokości należnej opłaty przekształceniowej. Lokatorzy za-
miast płacić przez 20 lat będą płacić przez 8 lat opłatę prze-
kształceniową w wysokości ostatnio obowiązującej opłaty 
za użytkowanie wieczyste. Walne Zgromadzenie wyraziło 
zgodę na sfinansowanie jednorazowej opłaty z funduszu za-
sobowego w ramach wewnętrznej pożyczki.

z obrad Walnego Zgromadzenia.
Poniżej przedstawiamy kilka zdjęć 
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Zgodnie z zapisami naszego statutu, absolu-
torium jest udzielane w głosowaniu tajnym. 
Prezes Zarządu Piotr Szereda otrzymał 83 
głosy za, 12 głosów przeciw, Zastępca Pre-
zesa do spraw technicznych Andrzej Baran 
otrzymał głosów 92 za, 2 przeciw, Zastępca 
Prezesa do spraw ekonomicznych i finanso-
wych  Janina Szymańska otrzymała 55 gło-
sów za, 38 przeciw. 

Oczywiście. Jest to najważniejszy i najbar-
dziej istotny problem. Zarząd w tym te-
macie podjął działania w dwóch kierunkach. 
Pierwszy to uzyskanie zgody od Walnego 
Zgromadzenia na sfinansowanie ze środ-
ków funduszu zasobowego, na zasadzie we-
wnętrznej pożyczki, wniesienia jednora-
zowej opłaty za przekształcenie udziałów 
Spółdzielni w prawie użytkowania wie-
czystego gruntów zabudowanych na cele 
mieszkaniowe w udziały w prawie własno-
ści tych gruntów. Spłatę pożyczki wewnętrz-
nej w danej nieruchomości członkowie będą 
spłacać poprzez comiesięczne wnoszenie 
opłaty przez użytkowników lokali z tytułu 
opłaty eksploatacyjnej w wysokości nie-
przekraczającej ostatnio obowiązującej 
opłaty za użytkowanie wieczyste.

Drugą poprawkę wniósł pod obrady Zarząd?

na cele mieszkaniowe  w udziały 

W tej chwili muszę pana 

uzyskali członkowie Zarządu? 

o zmiany zapisów w statucie?

Na Walnym Zgromadzeniu Rada 
To chyba spory wysiłek 

Do Rady Miasta wpłynęły dwa wnioski 
o zmianę uchwały. Wniosek złożyła Górni-
cza Spółdzielnia Mieszkaniowa i Spółdziel-
nia Mieszkaniowa „JAS-MOS”. Obie Spół-
dzielnie reprezentują wolę około 15 tysięcy 
członków. Dlatego jako Przewodniczący 
Rady Miasta przygotowałem projekt uchwa-
ły. Komisja Skarbu zaopiniowała ją pozytyw-
nie, Komisja Rodziny negatywnie i niestety 
pani Prezydent Anna Hetman również za-
opiniowała projekt uchwały negatywnie. 
Wniosek Klubu Radnych PIS o wprowadze-
nie jej do porządku obrad Sesji Rady Miasta 
został odrzucony przez Radnych: Chojecka 
Alina, Franek Franciszek, Magiera Bernade-
ta, Mosoń Grzegorz, Ogiegło Janusz, Potępa 
Jarosław, Rosińska Iwona, Toborowicz Ja-
nusz, a dwóch Radnych wstrzymało się od 
głosu: Lepczyński Bolesław, Piechoczek Ry-

Czy na Waszych zebraniach poruszano 

W przypadku naszej Spółdzielni ta kwota 
wewnętrznej pożyczki wyniesie około 
3 000 000 złotych. Dlatego Zarząd podjął 
działania i skierował wniosek do Rady 
Miasta o zmianę uchwały z dnia 31 stycznia 
2019 r. Wniosek dotyczy zwiększenie boni-
fikaty z 60% do 96% jednorazowo wniesio-
nej opłaty przekształceniowej. 

Nadzorcza i Zarząd wnosili 

podjęła stosowne uchwały?

temat sposobu finansowania jednorazowej 
opłaty za przekształcenie udziałów 
Spółdzielni w prawie użytkowania 
wieczystego gruntów zabudowanych 

Tak, dokonano dwóch poprawek w treści 
statutu. Pierwsza poprawka była wniesiona 
przez Radę Nadzorczą i dotyczyła ilości 
członków Zarządu. Po zmianie zapis będzie 
brzmiał: „Zarząd składa się z 2 do 3 osób: 
prezesa i jego zastępców, wybieranych 
przez Radę w głosowaniu tajnym spośród 
nieograniczonej liczby kandydatów po 
przeprowadzeniu konkursu. Ogłoszenie 
o konkursie powinno zostać opublikowane 
co najmniej w jednym dzienniku”. 

w prawie własności tych gruntów?

finansowy dla SM „JAS-MOS”?

Tak, ta poprawka dotyczyła też jednego za-
pisu, a mianowicie konieczności dostarcza-
nia do Spółdzielni list poparcia przez kandy-
datów do Rady Nadzorczej, po zmianie pa-
ragraf ten będzie brzmiał: „Kandydatów do 
Rady zgłaszają członkowie do kancelarii 
Spółdzielni w terminie do 15 dni przed datą 
pierwszej części Walnego Zgromadzenia 
podając imię i nazwisko kandydata. Zgło-
szenie danego kandydata powinno być po-
parte w formie pisemnej przez co najmniej 
50 członków na stosownej liście. Do zgło-
szenia powinna być dołączona pisemna zgo-
da na kandydowanie do Rady oraz oświad-
czenie, że kandydat nie zajmuje się intere-
sami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni 
w rozumieniu § 67 ust. 4 i nie świadczy usług 
na rzecz Spółdzielni. Lista poparcia kandy-

data wskazanego przez osobę prawną oraz 
inne dokumenty związane ze zgłoszeniem 
powinny zawierać nazwę i adres tej osoby 
prawnej będącej członkiem Spółdzielni”. 

zapytać, czy Rada Miasta 

w spółdzielniach mieszkaniowych. 
Maj – czerwiec to okres sprawozdawczy 

Jak przebiegało Walne Zgromadzenie 
w Pana Spółdzielni?
Nasze Walne Zgromadzanie odbywało się 
jak zwykle w sześciu częściach (na osie-
dlach: A. Bożka, Pionierów, Zdrój, Przyjaźń, 
Złote Łany oraz w Wodzisławiu Śl.). Najważ-
niejszym tematem było oczywiście przed-
stawienie sprawozdań za 2018 r., a miano-
wicie Zarządu z działalności Spółdzielni, 
sprawozdania finansowego oraz sprawo-
zdania z działalności Rady Nadzorczej. 
Członkowie stosownymi uchwałami przy-
jęli te sprawozdania i udzielili absolutorium 
członkom Zarządu.  

Jak przebiega proces udzielania 
absolutorium i jakie wyniki 

będą służyły mieszkańcom na budowę 
chodników, parkingów, placów zabaw 

Jak zareagowali na tę informację 

Po pierwsze nasi lokatorzy będą mogli sko-
rzystać z możliwości i podpisać w tej spra-
wie petycję do Rady Miasta i Pani Prezy-
dent. Tę petycję będą mogli też wysłać lo-
katorzy innych spółdzielni. Wzór petycji 
przekazałem w wersji elektronicznie Preze-
sowi Górniczej Spółdzielni oraz osobiście 
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej GSM 
jednocześnie Radnemu Miasta panu Bole-
sławowi Lepczyńskiemu. Wiem, że wspólne 
działanie może doprowadzić do pozytyw-
nych rozwiązań dla naszych mieszkańców. 

szard. To spowodowało, że wniosek o zmia-
nę porządku obrad został odrzucony. 

Czyli w naszym mieście bonifikata 

Myślę, że to też zależy od mieszkańców 
i wyborców. W tej chwili są zbierane pod-
pisy pod petycją skierowaną do Pani Prezy-
dent i do Rady Miasta, aby na sesji w czer-
wcu jeszcze raz podjąć ten temat. Miesz-
kańcy mają prawo do wniesienia petycji.

nie będzie większa od 60%.

Nie będę cytował słów, ale nie były to przy-
chylne słowa skierowane w stosunku do 
Radnych Miasta, zwłaszcza tych, którzy są 
członkami i lokatorami spółdzielni mieszka-
niowych w naszym mieście, a byli przeciwni 
inicjatywie Zarządów GSM i SM „JAS-MOS”. 

lokatorzy Spółdzielni?

Ale wpłacone przez spółdzielnie kwoty 

oraz placów rekreacyjnych. 

Pieniądze spółdzielców też służą do takich 
samych inwestycji. Ponieważ na gruntach 
spółdzielni mieszkaniowych Miasto nie re-
alizuje wszystkich potrzeb mieszkańców. 
Parkingi, chodniki, place zabaw, place rekre-
acyjne są wykonywane z funduszy Spół-
dzielni. Na przykład, spora część miesz-
kańców oczekuje, aby przy ich blokach 
powstały place rekreacyjne. Spółdzielnia 
„JAS-MOS” stawia obecnie cztery takie pla-
ce. O wizerunek i wygodę naszego Miasta 
dbają też spółdzielnie.  Na przykład, nasza 
Spółdzielnia postawiła już 48 wiat na od-
pady komunalne. Podobnych inwestycji 
w spółdzielniach jest dużo. Dlatego uważa-
my (Zarządy Spółdzielni), że z tej bonifikaty 
96% mieszkańcy naszego Miasta powinni 
skorzystać. 

Co zamierza pan w tej kwestii jeszcze zrobić?

poruszyć temat koszenia traw. 

Tak naprawdę o tym, kiedy trawa jest koszo-
na, decyduje sama natura. Są suche sezony, 
kiedy wystarczą 3 koszenia. Bywają też ta-
kie, kiedy potrzebujemy kosić trawy cztery 
razy. Ważne jest, żeby to monitorować na 
bieżąco, kosić wtedy, kiedy jest potrzeba 
i w miarę możliwości zapobiegać pyleniu 
traw. W ubiegłym roku 3 razy kosiliśmy całe 
zasoby (262 354 m²) i czwarty raz niespełna 
10 000 m² trawników. Na tym polega nasza 
praca. Ponadto zaczynanie prac tego typu 
rankiem nie jest żadną złośliwością. Praco-
wnicy mają kodeksowy czas pracy i stosun-
kowo duże tereny do skoszenia. Muszą za-
cząć wcześnie rano, żeby zdążyć ze wszy-
stkim. Dodatkowo rankiem nie ma dużego 
słońca, co pozwala na sprawniejsze prze-
prowadzenie koszenia. W tym roku doszły 
problemy z pogodą, do końca maja było spo-
ro opadów deszczów, co faktycznie uniemo-
żliwiało szybko zakończyć pierwsze kosze-
nie. 

Życzę powodzenia i dziękuję za rozmowę. 

Z Prezesem Zarządu Piotrem Szereda  
rozmawiał Sz.K. 

I na koniec naszej rozmowy chcę 

Na gruntach należących do spółdzielni mieszkaniowych Miasto nie realizuje wszystkich potrzeb mieszkańców. Parkingi, chodniki, place 
zabaw, place rekreacyjne są wykonywane z funduszy Spółdzielni. Na przykład, spora część mieszkańców oczekuje, aby przy ich blokach 

powstały place rekreacyjne, Spółdzielnia „JAS-MOS” stawia obecnie cztery takie place – mówi Prezes Zarządu SM „JAS-MOS” Piotr Szereda. 

Walne Zgromadzenie  w SM „JAS-MOS” 
zakończone
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PRACE 
REMONTOWE 
I DOCIEPLENIOWE
 Trwają prace remontowe zaplanowane do realizacji w 2019 roku. 
Na całych zasobach Spółdzielni zaplanowano wykonanie robót o war-
tości ok. 6 mln zł. Roboty remontowe są finansowane ze zgromadzo-
nych na poszczególnych nieruchomościach opłat na funduszu remon-
towym, 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 re-
montowych przewidzianych do realizacji na poszczególnych nieru-
chomościach zgodnie z planem remontów na 2019 r. 

 W przypadku kompleksowych dociepleń poszczególnych budyn-
ków, zgodnie z obowiązującymi zasadami rozliczania kosztów termo-
modernizacji, jedynie mieszkańcy tych budynków biorą udział w finan-
sowaniu prac, po wyrażeniu woli ocieplenia budynku przez wymaganą 
większość. Uważa się, że mieszkańcy wyrażają zgodę na ocieplenie 
budynku, jeżeli co najmniej 55 % użytkowników lokali biorących udział 
w ankietowaniu (tzn., tych którzy zwrócili wypełnione oświadczenie 
do ankiety we wskazanym w niej terminie i miejscu) w danym budynku 
wyrazi zgodę na jego ocieplenie wraz z jednoczesnym zobowiązaniem 
się do pokrycia kosztów prac. Użytkownikom każdego lokalu przysłu-
guje w ankietach jeden głos.  

6. Prace dociepleniowe na ul. Zielonej 44-62*
7. Prace dociepleniowe na ul. Górniczej 40*

2. Daszki nad balkonami – ul.  Krasickiego 1   
3. Remont balustrad balkonowych – ul. Andersa 10-12  
4. Remont nawierzchni – ul. K. Miarki 6-7

1. Rozdzielnice w budynku – ul. Wiejska 17B 

* finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

5. Remont nawierzchni – ul. 11 listopada 11B
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 Najważniejszym punktem posiedzenia Rady Nadzor-

czej Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS” w miesiącu 

kwietniu było rozpatrzenie wyników badania sprawo-

zdania finansowego przez niezależnego biegłego rewi-

denta. Biegły rewident z firmy „KPW Audytor” Sp. z o.o. 

z Łodzi pan Cezary Kozłowski przedstawił sprawozdanie 

z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 

2018 r. Firma „KPW Audytor” przeprowadziła badanie 

sprawozdania finansowego Spółdzielni, na które składa 

się: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bi-

lans sporządzony na dzień  31 grudnia 2018 roku, któ-

ry po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 

85 842 794,03 zł, rachunek zysków i strat za okres od 

dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku 

wykazujący zysk netto w wysokości 1 384 845,64 zł, 

zestawienie zmian w funduszu własnym za rok obrotowy 

od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 wykazujący zmniejsze-

nie funduszu własnego o kwotę 3 253 581,99 zł, rachu-

nek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie 

stanu środków pieniężnych o kwotę 1 456 096,32 zł, 

dodatkowe informacje i objaśnienia.

 Biegły rewident wyjaśnił Radzie Nadzorczej, że ba-

danie polegało na przeprowadzeniu procedur służących 

uzyskaniu dowodów badania kwot i ujawnień w sprawo-

zdaniu finansowym. W opinii biegłego rewidenta roczne 

sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelny i jasny ob-

raz sytuacji majątkowej i finansowej na dzień 31.12.2018 

roku oraz jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 

01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., zgodnie z mającymi za-

stosowanie przepisami ustawy o rachunkowości i przyję-

tymi zasadami rachunkowości. Sprawozdanie zostało 

sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych 

ksiąg rachunkowych. Jest zgodne co do formy i treści 

z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa i statutem 

jednostki. Po wysłuchaniu wyjaśnień RN jednogłośnie 

 Na posiedzeniu w maju Rada Nadzorcza zajmowała 

się między innymi kwestią wyboru nowego członka Za-

rządu w związku z odwołaniem, na styczniowym posie-

dzeniu Rady, ze stanowiska Zastępcy Prezesa ds. ekono-

micznych i finansowych pani Janiny Szymańskiej. Omó-

wiono projekt treści ogłoszenia konkursowego na stano-

wisko Zastępcy Prezesa. Przewodniczący RN przypo-

mniał obecnym, że na najbliższym Walnym Zgromadzeniu 

zostanie poddany pod głosowanie wniosek o zmianę tre-

ści statutu określający skład osobowy Zarządu, gdzie pro-

ponuje się zapis, że „Zarząd składa się z 2 do 3 osób…”

podjęła Uchwałę w sprawie: przyjęcia sprawozdania 

niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawo-

zdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS-

MOS” w Jastrzębiu-Zdroju za rok 2018.

 Zarząd przedstawił informację dot. przygotowań do 

Walnego Zgromadzenia 2019 r. Prezes poinformował, że 

Zarząd zwołał WZ Spółdzielni w dniach od 21.05. do 

04.06.2019 r. Ponadto przedstawił proponowany po-

rządek obrad, w którym, m.in. zaproponowano poddanie 

pod obrady Walnego Zgromadzenia zmiany treści sta-

tutu. Członkowie Rady Nadzorczej jednogłośnie po-

twierdzili skierowanie pod obrady Walnego Zgroma-

dzenia propozycję zmian statutowych w zakresie składu 

ilościowego Zarządu uzgadniając projekt uchwały WZ 

w sprawie zmian w § 77 ust. 1 (ilościowy skład Zarządu).  

Prezes Zarządu przedstawił projekt uchwały kierowany 

przez Zarząd do WZ w sprawie zmiany zapisów § 66 (listy 

poparcia dla kandydatów do RN) jednocześnie informu-

jąc, że projekty uchwał Zarządu i RN będą poddawane 

pod głosowaniu oddzielnie, jako dwie uchwały. 

 W wyniku dyskusji Rada jednogłośnie przyjęła przed-

stawioną informację.

 W kolejnym punkcie tego posiedzenia Zarząd przed-

stawił informację o stopniu zaawansowania prac zmie-

rzających do realizacji planu remontów na 2019 r. Za-

stępca Prezesa ds. technicznych Andrzej Baran poinfor-

mował, że w I kwartale br. wykonuje się głównie roboty 

nieplanowane, awaryjne, prace projektowe oraz prze-

prowadza się procedury przetargowe wyboru wykonaw-

ców. W roku 2019 zaplanowano przeprowadzenie sze-

snastu przetargów dotyczących prac remontowych. Nie 

rozstrzygnięto przetargów na remont dźwigów osobo-

wych ze względu na znaczne przekroczenie planowa-

nych kwot na ten cel. Kolejny przetarg w tym zakresie 

planuje się ogłosić jesienią (będzie on uwzględniał rów-

nież zakres przewidziany do realizacji w 2020 r.) 

 Rada Nadzorcza zwróciła się z zapytaniem do Zastęp-

cy Prezesa Zarządu ds. technicznych o jego stanowisko 

w tej sprawie. Zdaniem  Zastępcy Prezesa zasadnym jest, 

aby w skład Zarządu wchodziła osoba odpowiedzialna za 

całość spraw finansowo-ekonomicznych.

 W wyniku odbytej dyskusji RN nie podjęła decyzji 

w sprawie wyboru nowego członka Zarządu oczekując 

na wynik dyskusji i rozstrzygnięć głosowań na Walnym 

Zgromadzeniu.

które odbyły się w miesiącu kwietniu i maju 

2019 roku Członkowie Spółdzielni mogą 

zapoznać się na stronie internetowej 

www.smjasmos.pl. 

Dziękuję za uwagę.

Z protokołami z Posiedzeń Rady Nadzorczej, 

Bartłomiej Sułkowski - Przewodniczący Rady 

Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS”. 
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Krótkie sprawozdanie 
z pracy Rady Nadzorczej

To już tradycja, że w  biuletynie przedstawiam Państwu krótkie sprawozdanie z prac Rady Nadzorczej. Tym Razem przestawię Państwu 
sprawy, jakimi zajmowała się Rada Nadzorcza w miesiącach: kwiecień i maj – Przewodniczący Rady Nadzorczej Bartłomiej Sułkowski.

Wolne lokale
§ lokal użytkowy przeznaczony na działalność biurową, usługową lub handlową znajdujący się w budynku mieszkalnym 

2przy ul. Górniczej 40 w Jastrzębiu-Zdroju, o pow. użytkowej 22,97 m  ,

§ lokal użytkowy przeznaczony na działalność biurową, usługową lub handlową znajdujący się w PU przy ul. Wielkopolskiej 132 
2

w Jastrzębiu-Zdroju, o pow. użytkowej 317,42 m  ,

Spółdzielnia Mieszkaniowa "JAS-MOS" posiada wolne lokale do wynajęcia:

§ 2pomieszczenie gospodarcze zlokalizowane w piwnicy budynku przy ul. 26 Marca 15 w Wodzisławiu Śl., o pow. użytkowej 7,35 m .

Bliższe informacje na temat wolnego lokalu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni 
przy ul.  Słonecznej 18A lub pod numerem telefonu: 47-626-36 wew. 53
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PORADY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI 
DLA SENIORA

 Mamy nadzieję, że porady te zostaną wykorzy-
stane przez adresatów. Zachęcamy więc zarówno se-
niorów, jak i wszystkie osoby mające z nimi kontakt, 
do zapoznania z naszymi poradami, wspólnego ich 
przedyskutowania i wykorzystania w życiu codzien-
nym.

 Jak pokazuje praktyka to właśnie predyspozycje 
psychofizyczne tych osób niejednokrotnie zdecydowały 
o tym, że stały się one ofiarami wypadków, zostały wy-
brane jako cel przez przestępców czy naraziły się na inne 
niebezpieczeństwo, stanowiące zagrożenie dla ich życia, 
zdrowia lub mienia. W wielu przypadkach odpowiedni 
poziom wiedzy pozwoliłby im na uniknięcie sytuacji nie-
bezpiecznej. 

 Przebywając w domu czy mieszkaniu nigdy nie mo-
żemy przyjmować założenia, że jesteśmy w nim w pełni 
bezpieczni i nic nam nie grozi. Trzeba bowiem pamiętać, 
że wśród sprawców przestępstw są tacy, którzy chara-
kteryzują się szczególną przebiegłością i zuchwałością 
w działaniu, jak np. oszuści i złodzieje mieszkaniowi. 
Działają oni przede wszystkim w ciągu dnia i do zreali-
zowania swojego czynu potrzebują obecności domowni-
ków w ich mieszkaniu czy domu. Ich działanie oparte jest 
na udawaniu kogoś kim nie są albo podawaniu fałszywe-
go celu swojego przybycia. Podają się za przedstawicieli 
różnego rodzaju instytucji, administracji osiedla, akwi-
zytorów firm handlowo-usługowych, a niekiedy także 
za krewnych czy osoby z nimi związane. Wpuszczeni do 
mieszkania, po uśpieniu czujności ofiary, wyłudzają od 
niej pieniądze albo wykorzystując moment nieuwagi do-
konują kradzieży rzeczy będących w pobliżu - torebki 
z przedpokoju, kurtki z portfelem czy kluczyków i doku-
mentów do samochodu. Czasami sprawcy próbują wejść 
na posesję, otworzyć drzwi wejściowe czy okno po cichu 
(bez zwracania uwagi domowników), po czym dokonują 
kradzieży cennych rzeczy lub przedmiotów znajdujących 
się w ich zasięgu.

JESTEM BEZPIECZNY BĘDĄC 
W MIESZKANIU CZY DOMU

 W związku z tym Spółdzielnia Mieszkaniowa „JAS-
MOS” wykorzystuje stronę internetową (www.jastrzebie. 
slaska.policja.gov.pl/k10/prewencja/nie-reagujesz-
akceptuj) naszej Powiatowej Komendy Policji, która przy-
gotowała zestaw porad adresowanych do seniorów na-
szego miasta, przedstawiających podstawowe zasady po-
stępowania w wybranych sytuacjach życia codziennego. 
Opracowali wskazówki, które pozwolą na uniknięcie, lub 
przynajmniej ograniczenie najbardziej niebezpiecznych 
dla nich zagrożeń.

1. Drzwi wejściowe zawsze muszą być zamknięte na zam-
ki, a drzwi tarasu czy okna na parterze uchylone w pionie. 
Po zmroku warto też zasłaniać zasłony w oknach, strzec 
prywatności. Natomiast teren przed domem powinien 
być oświetlony, a krzewy i drzewa odpowiednio przycię-
te tak, aby nie ograniczały widoczności.

W celu ustrzeżenia się przed podanymi sytuacjami 
zachowajmy szczególną ostrożność i pamiętajmy 
o przestrzeganiu poniższych zaleceń.

2. W ganku, przedpokoju czy innym miejscu, gdzie mamy 
zwyczaj przyjmowania osób obcych, nie można pozosta-
wiać rzeczy szczególnie cennych oraz ważnych doku-
mentów (np. portfela, kluczyków do samochodu, kluczy 
do mieszkania, saszetki z dokumentami, itp.). Rzeczy ta-
kie powinny być schowane (np. w szufladzie, szafce, czy 
innym bezpiecznym miejscu), a nie pozostawione „na wi-
doku”.

3. Nie wolno otwierać drzwi bez sprawdzenia kto i po co 
przyszedł – najlepiej jest spojrzeć przez wizjer i zapytać 
o to bez ich otwierania. Dobrym rozwiązaniem są do-
mofony i wideofony zamontowane przy drzwiach klatki 
schodowej czy furtce. Jeśli zjawił się przedstawiciel ad-
ministracji osiedla, samorządu, elektrowni czy gazowni 
zawsze możemy go sprawdzić. Poprosić o pokazanie 
legitymacji służbowej, a jeżeli nie mamy pewności co do 
jego autentyczności, możemy telefonicznie (bez otwie-
rania drzwi) sprawdzić w danej instytucji czy był on skie-
rowany pod wskazany adres. Można również poprosić, 
aby przyszedł z kimś Wam znajomym (np. sąsiadem lub 
gospodarzem domu) lub w innym terminie, kiedy będą 
pozostali domownicy lub ktoś z rodziny. Warto także 
sprawdzać tablice informacyjne zamontowane w klatce 
schodowej, tam zamieszczane są informacje o terminach 

4. Jeśli musimy kogoś wpuścić, to nigdy nie zostawiamy 
go ani na chwilę samego. Najlepiej, żeby wtedy w domu 
był jeszcze obecny ktoś z rodziny, znajomych czy sąsia-
dów. Zawsze można pomyśleć o przyjęciu gościa w umó-
wionym terminie przez grupę sąsiadów i wspólne spraw-
dzenie mieszkań.

wizyt przedstawicieli różnego rodzaju instytucji i firm 
współpracujących z administratorem.

 Oprócz przestrzegania powyższych zasad bardzo 
ważną rolę odgrywają relacje sąsiedzkie. Nie ma lepsze-
go „zabezpieczenia” mieszkania czy domu niż dobry są-
siad. Dlatego, nie irytujmy się kiedy otwiera on drzwi 
i sprawdza co się dzieje na korytarzu. Sami też intere-
sujmy się osobami obcymi będącymi na klatce schodo-
wej, zapytajmy je kogo szukają. Otoczenie wrażliwe na 
obecność osób obcych utrudnia działanie przestępcom.

8. Przestępcy czasami próbują wzbudzić litość osób star-
szych poprzez prośby o szklankę wody czy kromkę chle-
ba. Osoby te odsyłajmy do znanej nam instytucji pomo-
cowej czy urzędu gminy.

7. Mając w domu oszczędności i rzeczy szczególnie cenne 
schowajmy je w miejscu trudno dostępnym, i nie mówmy 
o tym innym osobom. Dyskrecja jest jedną z podstaw 
ochrony siebie i swojego mienia.

10. Z uwagi na różne nieprzewidziane sytuacje, jakie mo-
gą wydarzyć się w nocy, w pobliżu łóżka powinniśmy mieć 
niezbędne leki, latarkę i telefon, najlepiej komórkowy.

9. Bardzo ostrożnie postępujemy przy udzielaniu infor-
macji przez telefon. Niektórych informacji w ogóle nie 
powinno się przekazywać, szczególnie nie podajemy: da-
nych personalnych, numerów dokumentów, kont ban-
kowych i haseł do nich, numerów karty bankomatowej 
i jej PIN-u, kiedy domownicy w domu przebywają, a kiedy 
są poza nim (w pracy, na urlopie, u rodziny, itp.), kim są 
członkowie rodziny, itd.

5. Nie podpisujmy żadnych umów oraz nie przekazujmy 
pieniędzy akwizytorom czy inkasentom, jeżeli nie mamy 
pewności kogo reprezentują. Dokładnie czytajmy zawie-
rane umowy i wyjaśniajmy wszelkie wątpliwości. Naj-
lepszym rozwiązaniem jest pomoc osoby zaufanej, mo-
gącej nam doradzić.

6. Nie przekazujmy żadnych pieniędzy osobom obcym 
czy nawet znajomym, które przyszły w imieniu kogoś z 
Waszej rodziny. Nie należy tego robić, nawet jeśli wcześ-
niej był telefon w tej sprawie. Osoba z rodziny po te pie-
niądze powinna przybyć osobiście.

Wśród wielu zdarzeń z jakimi spotykają się w swojej pracy śląscy policjanci i strażacy, 

szczególną uwagę zwracają te, w których ofiarami stali się najsłabsi członkowie 

naszego społeczeństwa: dzieci, inwalidzi czy osoby starsze. Są to osoby o szczególnych 

predyspozycjach psychicznych: ufne, życzliwe, otwarte, często nie posiadające 

dostatecznej wiedzy pozwalającej na właściwą ochronę przed zagrożeniami.
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 Nasza Spółdzielnia kontynuuje obrany w latach wcześ-

niejszych kierunek dotyczący porządkowania miejsc pod 

kontenery na odpady zmieszane oraz segregację i skła-
dowanie odpadów wielkogabarytowych. W celu poprawie-
nia estetyki, do roku 2018, nasza Spółdzielnia zakupiła i za-
montowała 30 zadaszonych wiat śmietnikowych wraz 

z oświetleniem i elektronicznym dostępem dla mieszkań-

ców danej nieruchomości. W roku 2019 zaplanowano wy-

konanie kolejnych 20 wiat, łącznie na zasobach naszej Spół-
dzielni zlokalizowanych będzie 50 wiat. Wiaty są wyposa-
żone w zasilanie solarne i elektroniczne czytniki do otwiera-

nia. Otwieranie odbywa się za pomocą tych samych „czi-

pów”, które służą do wejścia do klatek schodowych (domo-

fonów). Pozostanie jeszcze do uporządkowania 12 placów 
gospodarczych, czyli ok. 20% zasobów Spółdzielni. W kolej-
nych latach będziemy się starać kontynuować montaż wiat, 
lecz nie wszędzie jest to możliwe ze względu na ogranicze-

nia terenowe na nieruchomościach lub całkowity brak od-

powiedniego terenu. Zabudowane kontenery są zabezpie-
czone przed samoistnym przemieszczaniem się podczas 
wiatru, ograniczony jest również dostęp osób spoza danej 
nieruchomości podrzucających lub „grzebiących” w odpa-

dach. 

 

 Kolejnym tematem jest segregacja odpadów „Bio”. 
Wszystkie place gospodarcze są wyposażone w pojemniki 
koloru brązowego. Musimy pamiętać że do tych pojemni-

ków wrzucamy odpady bez woreczków plastikowych.

 Jednocześnie, informujemy że przy placach gospodar-

czych mogą być składowane odpady wielkogabarytowe, tj. 
meble, które są wywożone przez służby komunalne w każdy 
wtorek. Zabrania się składowania odpadów pobudowla-
nych: gruzu, płytek, paneli, elementów białego montażu, itp. 

Takie odpady mieszkańcy są zobowiązani we własnym za-

kresie dostarczyć do PSZOK, a odpady elektroniczne do 

GPZON. Składowanie odpadów pobudowlanych na placach 
gospodarczych znacznie zwiększa koszty opłat eksploata-
cyjnych, gdyż są wywożone za dodatkową opłatą mieszkań-
ców nieruchomości.

Place gospodarcze na odpady

  Nowa wiata przy ul. Andersa 1-9    Nowa wiata przy ul. Słonecznej 20-30  


