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O tym że ruch jest ważny i podnosi jakość naszego życia 

nie trzeba nikogo przekonywać. O tym jak ważne dla na-

szego samopoczucia jest życie towarzyskie i społeczne 

można się przekonać po rosnącej popularności portali 

społecznościowych i po profilach użytkowników. Choć 

popularne serwisy społecznościowe w większości są 

użytkowane przez osoby młode to jednak nie brakuje 

w nich osób starszych, które wykazują się ogromną 

aktywnością. Plac rekreacji ruchowej to połączenie 

dwóch płaszczyzn - coś dla ciała czyli ćwiczenia fizyczne 

pomagające utrzymać ciało w dobrej kondycji i coś dla 

ducha czyli realny portal społecznościowy. 

Plac rekreacji ruchowej to miejsce, w którym osoby 

młode oraz seniorzy będą mogli ćwiczyć i jednocześnie 

nawiązywać nowe znajomości. To również miejsce do 

którego będzie można przyjść grupą osób i poćwiczyć 

razem pod okiem instruktora fitness. 

Koronawirus spowodował, że nasza naturalna aktyw-

ność bardzo mocno została ograniczona. To ograniczenie 

dotknęło nas wszystkich bez względu na wiek. Dlatego 

ważne jest aby jak najszybciej podjąć aktywność fizyczną 

Zajęcie będą prowadzone: od  15 czerwca  do 1 września 

2021 roku, dwa razy w tygodniu po jednej godzinie lek-

cyjnej zgodnie z harmonogramem.

Kaszubska 3, Krasickiego 4, Komuny Paryskiej 9,  

Warmińska 14, Wiejska 29 D, Zielona 21,

Organizator SM „JAS-MOS” wraz z „Kopalnią Formy”  

zapraszają mieszkańców Jastrzębia-Zdroju do ćwiczeń 

ruchowych na placach rekreacyjnych pod okiem in-

struktorów. 

Ćwiczenia są dedykowane dla wszystkich chętnych 

osób, które mają chęć w sposób zorganizowany ćwiczyć 

na świeżym powietrzu. Instruktorzy podczas grupowych 

zajęć poprowadzą rozgrzewkę, ćwiczenia rozciągające 

oraz poprowadzą zajęcia z wykorzystaniem urządzeń 

znajdujących się na placu rekreacyjnym.  

na przykład realizując ćwiczenie rekreacyjne.  Proponu-

jemy aby w okresie letnim rozpocząć zajęcia na wolnym 

powietrzu na placach rekreacyjnych. 

Miejsce zajęć: 

Komuny Paryskiej 9

Zielona 21

Krasickiego 4

SM „JAS-MOS” oraz „Kopalnia Formy”

poniedziałek: 11.30 - 12.15, środa: 11.30 - 12.15

Harmonogram zajęć :

Kaszubska 3

Wiejska 29d

poniedziałek: 9.00 - 9.45, środa: 9.00 - 9.45

Warmińska 14

wtorek: 11.30 - 12.15, czwartek: 11.30 - 12.15

wtorek: 9.00 - 9.45, czwartek: 9.00 - 9.45

poniedziałek: 10.15 - 11.00, środa: 10.15 - 11.00

wtorek: 10.15 - 11.00, czwartek: 10.15 - 11.00

Zaprasza do aktywnego uczestnictwa

„Miasto wychodzi z KORONY”
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ź koszty związane z utrzymaniem zieleni, 
konserwacja i odświeżanie – zakup krze-

wów, drzew, wycinka, korekcja drzew,

ź obowiązkowe okresowe przeglądy tech-

niczne budynków – budowlane, p.poż, 
kominiarskie, gazowe, elektryczne,

ź koszty utrzymania czystości i porządku,
ź energia elektryczna zużyta na klatkach 

schodowych i w pomieszczeniach wspól-

nego użytku,
ź mała architektura osiedli wraz z jej póź-

niejszą konserwacją - place zabaw, siłownie 
na zewnątrz,

ź dezynsekcja, dezynfekcja, deratyzacja,

W dniu 17 grudnia 2020 roku Rada Nadzorcza 

Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS” za-

twierdziła plan finansowo-gospodarczy na 
2021 rok oraz wysokość stawek opłat eks-

ploatacyjnych i pozostałych opłat eksplo-
atacyjnych z podziałem na nieruchomości. 

W związku z powyższym Nasi Mieszkańcy pod 
koniec zeszłego roku otrzymali informację 

o zmianie wysokości stawek opłat za lokale 

mieszkalne od miesiąca kwietnia 2021 roku. 
Opłata za eksploatację i utrzymanie lokali 

mieszkalnych obejmuje koszty związane 
z utrzymaniem nieruchomości i ich obsługę, na 

którą składają się następujące koszty:

ź koszty związane z zakupem materiałów 
– piasek, sól, materiały biurowe, materiały 

bhp,
ź amortyzacja środków trwałych,

ź pogotowie awaryjne,
ź konserwacja w budynkach oraz urządzeń 

osiedlowych – instalacji domofonowej, 
monitoringu, terenów zielonych itp.,

ź inne koszty- usługi transportowe, gabloty, 

odprowadzanie wód deszczowych z po-
wierzchni utwardzonych, kosze, ławki, za-

kup regulaminów itp.,

ź podatek od nieruchomości części wspól-
nych oraz ubezpieczenie zasobów,

ź koszty utrzymania służb konserwacyjnych 

w tym m.in. wynagrodzenia pracowników 

wraz z narzutami (ZUS, ZFŚS, PFRON), ma-
teriały i narzędzia oraz usługi obce (opłaty 

telekomunikacyjne, usługi transportowe) 
oraz koszty utrzymania i remontu pomiesz-

czeń dla konserwatorów, ryczałty samo-
chodowe, 

ź koszty utrzymania administracji osiedlo-

wych w tym m.in. wynagrodzenia pracow-
ników wraz z narzutami, materiały biurowe 

i narzędzia niezbędne do pracy, usługi obce, 
utrzymania pomieszczeń biurowych ad-

ministracji, magazynowych,

W kalkulacji stawek opłaty eksploatacyjnej 

uwzględnia się okres zawiadomienia użyt-
kowników lokali o zmianie wysokości opłat 

zależnych od Spółdzielni, wynikający z ustawy 
o spółdzielniach mieszkaniowych. Również 

zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o spółdzielniach 
mieszkaniowych różnica między kosztami eks-
ploatacji i utrzymania danej nieruchomości 

zarządzanej przez Spółdzielnię, a przychodami 
z opłat zwiększa odpowiednio przychody lub 

koszty eksploatacji i utrzymania danej nieru-
chomości w roku następnym. Dlatego powsta-

łe w trakcie realizacji planu w danym roku nad-

wyżki kosztów nad przychodami lub przycho-
dów nad kosztami w odniesieniu do poszcze-

gólnych nieruchomości oraz poszczególnych 
rodzajów opłat naliczanych w Spółdzielni użyt-

kownikom lokali uwzględniane są każdorazo-
wo w kalkulacji stawek poszczególnych opłat 
w okresach następnych. Dodatkowo w kalku-

lacji stawki dla członków Spółdzielni uwzględ-
nia się szacowane pożytki z działalności Spół-

dzielni osiągnięte w danym roku, które po pod-
jęciu stosownej decyzji przez Walne Zgroma-

dzenie zostaną przeznaczone na pokrycie 

kosztów eksploatacji i utrzymania nierucho-
mości w zakresie obciążającym członków Spół-

dzielni. Jak widać Spółdzielnia nie może kalku-
lować stawek eksploatacyjnych w dowolny 

sposób, lecz tylko w oparciu o Ustawę o spół-
dzielniach mieszkaniowych oraz Statut i Re-
gulaminy wewnętrzne. 

ź koszty zarządzania, m.in. wynagrodzenia 
pracowników biura zarządu oraz Rady 

Nadzorczej wraz z narzutami, szkolenia 
pracowników, ryczałty samochodowe, 

delegacje, materiały biurowe, koszty utrzy-

mania pomieszczeń biurowych, opłaty 

bankowe i pocztowe, badanie bilansu, 
koszty związane z organizacją Walnego 

Zgromadzenia, koszty publikacji biuletynu 
„Nasze Mieszkanie”, usługi prawne i infor-

matyczne. 

Przypominamy, że nasza Spółdzielnia doko-
nuje korekt opłat zależnych od SM tylko raz 

w roku. W zależności od nieruchomości pod-
stawowa opłata eksploatacyjna dla osób po-

siadających członkostwo w Spółdzielni kształ-

tuje się na poziomie od 2,47 do 4,08 zł/m²/m-c.  
Natomiast opłaty na funduszu remontowym 

mieszczą się w przedziale od 1,00 do 2,20 
zł/m2/m-c. Opłata za sprzątanie klatek scho-

dowych zgodnie z decyzją Walnego Zgroma-
dzenia naliczana jest na lokal. 

Obok przedstawiamy kształtowanie się opłat 
za lokale mieszkalne na przykładzie jednego 

mieszkania - analiza składników dotyczy 
2020 r i 2021 r.  

Na przedstawionych wykresach widać, że 
opłata eksploatacyjna, fundusz remontowy 

oraz dodatkowe sprzątanie (kolor niebieski) 
jako składniki zależne od Spółdzielni, stanowią 

jedynie od ok. 30 % do 40%  całkowitych kosz-

tów utrzymania lokalu mieszkalnego. Pozo-
stałe składniki (kolor zielony) to opłaty nieza-

leżne od Spółdzielni. Opłata zaliczkowa na 
pokrycie kosztów związanych z centralnym 

ogrzewaniem czy zaliczka na poczet kosztów 

zużycia wody zależy od Nas samych. Koszty 
związane z tymi opłatami są rozliczane indy-

widualnie z każdym lokatorem i to w głównej 
mierze od niego zależy w jakiej wysokości 

poniesione koszty zostaną z nim rozliczone. 

W skład opłat za lokale mieszkalne wchodzą 
także składniki, na które ani Spółdzielnia ani 

lokator nie ma wpływu. Zaliczamy do nich wy-
sokie opłaty publiczno-prawne uchwalane 

przez lokalne władze samorządowe, które są 

zróżnicowane w poszczególnych miastach. 
Należą do nich np. opłaty za odpady segrego-

wane i niesegregowane, stawki podatku od 
nieruchomości.  

Ile i za co?
czyli opłaty za mieszkanie w 2021 roku

JAS-MOS
S

M

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, Jadwiga Sieczkowska, Rafał Wydrzyński.
Skład i druk: drukarniajastrzebie.pl
Za treść ogłoszeń reklamowych oraz materiałów sponsorowanych Spółdzielnia nie ponosi odpowiedzialności
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Na posiedzeniu w miesiącu marcu Rada Nadzorcza 

i Zarząd omawiali następujące tematy:

Główna Księgowa poinformowała,  że na dzień 

31.12.2020r. zaległości wynosiły 2 091 403,44 zł i w po-

równaniu do analogicznego okresu roku 2019r. wzrosło 

o kwotę 303 852,33 zł. Zadłużenie w przeliczeniu na je-

den m2 wynosi 6,62 zł/m²/p.u.. Uległa zwiększeniu 

o 100  liczba lokali mieszkalnych, które posiadają zale-

głości w opłatach. Wzrosły zaległości powyżej 3 miesię-

cy o 242 980,48 zł, a zaległości do 3 miesięcy wzrosły 

o 60 871,85 zł. Wskazała również, że dużą grupą dłużni-

ków są osoby wobec, których toczy się postępowanie 

spadkowe zmierzające do ustalenia aktualnych właści-

cieli. Ich zadłużenie sięga ponad 550 000 zł W związku 

z trudną sytuacją epidemiczną procedury windykacyjne 

zostały ograniczone. Ograniczenia dotyczą wstrzymania 

wizji w lokalach zajmowanych przez dłużników, proce-

dur windykacji miękkiej, posiedzeń Komisji ds. zaległo-

ści, ograniczeniu uległo również większości procedur 

sądowych i komorniczych. 

Główna Księgowa dodała również, że na bieżąco anali-

zowane są stany należności Spółdzielni w zakresie wno-

szenia opłat za lokale mieszkalne. Służby windykacyjne 

sprawują ścisły nadzór na dłużnikami Spółdzielni. W spo-

sób ciągły prowadzą działania w celu zminimalizowania 

zadłużenia mieszkańców. Spółdzielnia wykorzystuje 

wszelkie dostępne środki i procedury umożliwiające do-

chodzenie swoich należności. 

Zarząd przedstawił informację dot. zaległości w zakresie 

wnoszenia opłat za lokale mieszkalne w 2020r. 

Zarząd poinformował, że w zakresie wynajmu i dzier-

żawy lokali, terenów i innych powierzchni w 2020r. Spół-

dzielnia osiągnęła przychód w wysokości 904 729,41 zł 

ponosząc jednocześnie koszty na poziomie 451 310,59 zł 

co oznacza wygospodarowanie dochodów w kwocie 

453 418,82 zł. W porównaniu do roku 2019 uzyskane 

przychody są mniejsze o 111 379,19 zł  i wynoszą 89% 

przychodów w stosunku do 2019r. natomiast poniesione 

w tym samym okresie koszty stanowią 117% kosztów 

poniesionych w 2019r.  Według stanu na dzień 

31.12.2020r. porównując do stanu zaległości i bieżących 

niedopłat na dzień 31.12.2019r. nastąpił spadek zadłu-

żenia o kwotę 86 721,41 zł. Do dnia 28.02.2021r. zale-

głości zostały wyegzekwowane od dłużników w 45% 

w porównaniu do stanu na 31.12.2020r. Zaległości w za-

kresie wnoszenia opłat za okres powyżej 3 miesięcy do-

tyczą 2 dłużników na kwotę 4 147,20 zł. 

Zarząd wyjaśnił, iż spadek przychodów został spowodo-

wany stanem epidemii, który spowodował problemy fi-

Zarząd przedstawił informację dot. gospodarki lokalami 

użytkowymi, terenami i innymi powierzchniami wyko-

rzystywanymi na cele gospodarcze za 2020r. 

Działalność Spółdzielni 2020 roku nie odbiegała od za-

łożeń stanowiących podstawę uchwalenia planu finan-

sowo-gospodarczego. W 2020 roku Spółdzielnia ponio-

sła koszty podstawowej eksploatacji i utrzymania po-

szczególnych nieruchomości w łącznej wysokości                   

11 236 600,04 zł co stanowi ok. 91,80% planowanych 

kosztów. Średnie koszty jednostkowe dotyczące po-

szczególnych nieruchomości w w/w okresie wyniosły  

2,93 zł/m2/m-c, przy czym najniższe koszty wyniosły 

2,36 zł/m2/m-c na nieruchomości przy ul. K. Miarki 1, na-

tomiast najwyższe zostały poniesione na nieruchomości 

przy ul. 11 Listopada 11B i wyniosły 3,60 zł/m²/m-c.

Na posiedzeniu kwietniowym najważniejszymi 

omawianymi przez Radę Nadzorczą oraz Zarząd 

Zarząd przedstawił informację dot. realizacji planu 

finansowo-gospodarczego za 2020r. 

nansowe wśród przedsiębiorców, którzy wynajmują 

w Spółdzielni lokale użytkowe, dzierżawią teren itp. Bar-

dzo dużo podmiotów gospodarczych współpracujących 

ze Spółdzielnią składało zapytania o możliwość uzyska-

nia obniżenia opłat za wynajmowane od Spółdzielni po-

mieszczenia lub dzierżawę terenu. Zarząd rozpatrywał 

indywidualnie każdy złożony wniosek, gdzie po szcze-

gółowej analizie podejmował decyzję przychylając się, 

bądź nie, w zakresie zastosowania ulgi na okres 2 mie-

sięcy. 

Firma EKO-BILANS przeprowadziła badanie spra-

wozdania finansowego Spółdzielni, na które składa się: 

wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans 

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który 

po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 

88 464 182,21 zł, rachunek zysków i strat za okres od 

dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku 

wykazuje zysk netto w wysokości 1 254 326,24 zł, 

zestawienie zmian w funduszu własnym za rok obrotowy 

od 1 stycznia 2020  do 31grudnia 2020 wykazuje zmniej-

szenie funduszu własnego o kwotę  1 871 629,20 zł, ra-

chunek przepływów pieniężnych wykazuje zwiększenie 

Planowane na rok 2020 koszty podstawowej eksploata-

cji i utrzymania zasobów Spółdzielni wynikające z w/w 

planu wynosiły 12 239 683,71 zł, natomiast pożytki 

z części wspólnych nieruchomości 388 516,30 zł. Koszty 

eksploatacji i utrzymania poszczególnych nierucho-

mości Spółdzielni, w przeliczeniu na 1 m² powierzchni 

użytkowej lokali/m-c, wynosiły średnio  w odniesieniu do 

całych zasobów mieszkaniowych 3,19 zł/m²/m-c.

Podczas posiedzenia uczestniczył on-line Biegły Rewi-

dent z firmy EKO-BILANS – Biuro Biegłych Rewidentów 

z Łodzi Pan Wojciech Pisarski, który przedstawił Radzie 

Nadzorczej sprawozdanie z badania sprawozdania finan-

sowego Spółdzielni  za 2020r.

sprawami były: 

Krótkie sprawozdanie z pracy Rady Nadzorczej

Bartłomiej Sułkowski  

Zarząd przedstawił informację o zaawansowaniu prac 

zmierzających do realizacji planu remontów na 2021r. 

W związku ze zbliżającym się terminem spłaty przez 

mieszkańców budynków przy ul. 26 Marca 13 i War-

mińskiej 44-56 kosztów docieplenia tych budynków Za-

rząd wystąpił do Rady z wnioskiem o podjęcie uchwały 

dot. wycofania stawki opłat funduszu remontowego na 

pokrycie kosztów docieplenia. 

     Budynek Wysokość stawki  Data  

    pokrycie kosztów  stawki 

Biegły Rewident omówił przebieg badania oraz poinfor-

mował, że sprawozdanie finansowe przedstawia rzetel-

ny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spół-

dzielni „JAS-MOS, jest zgodne co do formy i treści z obo-

wiązującymi Spółdzielnię przepisami prawa oraz Sta-

tutem Spółdzielni oraz zostało sporządzone na podsta-

wie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych 

zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości.

stanu środków pieniężnych o kwotę 3 837 554,44 zł, 

informacja dodatkowa zawierająca wprowadzenie do 

sprawozdania finansowego.

Stwierdził, że sytuacja gospodarcza Spółdzielni jest 

stabilna i nie budzi obaw, co do zdolności wypełniania 

statutowych zadań w przyszłości.

Wskaźnik płynności finansowej jest prawidłowy, zobo-

wiązania Spółdzielni realizowane są terminowo, co 

świadczy o stabilności jej funkcjonowania, nie wskazano 

żadnych zagrożeń dla kontynuacji jej działalności.

Z-ca Prezesa ds. technicznych poinformował, że finanso-

we zaawansowanie robót jest podobne do zaawansowa-

nia prac w poprzednich latach  w analogicznym okresie. 

Wyjaśnił, że I kwartał jest okresem kiedy przeprowadza 

się przetargi i wyłania wykonawców. Do większości prac 

przystępuje się dopiero w okresie wiosennym. Jedynym 

aktualnie zagrożeniem w terminowości realizacji prac 

remontowych są ciągłe opady deszczu. 

    fund. rem. na   wycofania 

    docieplenia  

  26 Marca 13   1,95 [zł/m² p.u.]          od 01.05.2021r.

 

  Warmińska 44-56    1,52  [zł/m² p.u.]         od 01.07.2021r.

Z protokołami z Posiedzeń Rady Nadzorczej, które odby-

ły się w miesiącu marcu 2021 r. oraz kwietniu 2021 roku 

Członkowie Spółdzielni mogą zapoznać się na stronie 

internetowej www.smjasmos.pl. 

Dziękuję za uwagę.

Przewodniczący Rady Nadzorczej SM „JAS-MOS”. 

Rada Nadzorcza pracuje w cyklu miesięcznym i w każdym kolejnym biuletynie „Nasze Mieszkanie” staramy się 

przedstawić państwu krótkie sprawozdanie z prac Rady Nadzorczej. Tym razem przestawię Państwu informację 

jakimi najważniejszymi sprawami zajmowała się Rada Nadzorcza w miesiącach: marzec i kwiecień 2021 r.
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Ósmoklasisto! 
Kończysz szkołę podstawową! Stoisz przed ważnym życiowym wyborem

Dołącz do Zespół Szkół Zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju

Technikum nr 5 , Branżową Szkołę I Stopnia nr 3 im. Porozumienia Jastrzębskiego oraz Branżową Szkołę II Stopnia nr 1. 

Oferuje duży wybór zawodów poszukiwanych na rynku pracy. Zmienia się! Patrzy w przyszłość! Otwiera nowe kierunki! 

Zespół Szkół Zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju skupia w swojej strukturze szkoły techniczno-branżowe: 

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3
- górnik eksploatacji podziemnej, ślusarz, elektryk, to 
kierunki z patronatem Jastrzębskiej Spółki Węglowej 

Technikum nr 5

– nowością jest: technik teleinformatyk (czy można sobie 
wyobrazić życie bez telefonów, Internetu, telewizji?) 
oraz technik urządzeń i systemów energetyki odnawial-
nej (kolektory słoneczne, pompy ciepła, małe elektrow-

nie wodne i wiatrowe…To jest nasza przyszłość!). Dzie-

dziną mającą zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu 
jest też chłodnictwo i klimatyzacja, a technik budownic-
twa oraz technik pojazdów samochodowych są zawo-
dami o długiej tradycji, perspektywiczne, poszukiwane 

na rynku pracy. Zawodem deficytowym jest technik 

automatyk sterownia ruchem kolejowym, który został 
objęty patronatem Jastrzębskiej Spółki Kolejowej (JSK 
oferuje stypendia i gwarantuje zatrudnienie dla naj-
lepszych).  

- technik mechanik, technik elektryk, technik pojazdów 
samochodowych, technik handlowiec, technik usług fry-

zjerskich.

(uczeń otrzymuje wsparcie finansowe w postaci stypen-

dium -250 zł. miesięcznie i pracę w przyszłości); monter 
nawierzchni kolejowej (patronat/stypendium/praca dla 
najlepszych  Jastrzębskiej Spółki Kolejowej), w ofercie 
również mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, 

krawiec, cukiernik, stolarz, sprzedawca, elektromecha-

nik oraz kilkadziesiąt innych zawodów w klasach wielo-
zawodowych. 

Branżowa Szkoła II Stopnia nr 1 

 

ź profesjonalna kadra, 

Co wyróżnia Zespół Szkół Zawodowych ?

(propozycja dla absolwentów branżowej szkoły I stopnia, 

którzy chcą uzyskać średnie wykształcenie, zdać maturę 
oraz egzamin zawodowy i mieć otwartą drogę na studia):

ź klasy patronackie– współpraca z Jastrzębska Spółką 
Węglową, Jastrzębską Spółką Kolejową, Jastrzębski-
mi Zakładami Remontowymi; 

ź dodatkowe zajęcia dla zainteresowanych sportem, 
turystyką, sztuką (zajęcia teatralne).

ź nowoczesne pracownie: chłodnictwa i klimatyzacji, 

techniki samochodowej, budownictwa, komputero-
wa, audiowizualna, elektroenergetyczna, fryzjerska, 
językowe; 

ź stypendia 250 zł. miesięcznie dla klas objętych wspar-

ciem JSW i JSK;

ź gwarancja zatrudnienia dla najlepszych;

ź w ramach środków unijnych: staże u pracodawców, 
staże zagraniczne w Portugalii, Hiszpanii, we Wło-
szech, Irlandii, kursy branżowe, kursy na prawo jazdy, 
obsługa obrabiarek CNC, na wózki widłowe, wizażu, 

stylizacji paznokci; 

ź projekty unijne: Erasmus plus (akredytacja na lata 

2021-2027), 

ź KIEROWCA: B+E LUB C+E
ź MONTER INSTALACJI WOD-KAN GAZ

ź OPERATOR KOPARKI MINIKOPARKI

ź MECHANIK SAMOCHODOWY

PRACA W REJONIE: CIESZYN, RYBNIK, ŻORY, JASTRZĘBIE ZDRÓJ, PAWŁOWICE I OKOLICE

PRACA DORYWCZA LUB NA STAŁE

SIEDZIBA FIRMY: PIELGRZYMOWICE

ZAINTERESOWANYCH PROSZĘ O KONTAKT TELEFONICZNY: 535 553 310
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1. posiadają tytuł prawny do lokalu (spół-

dzielcze lokatorskie, własnościowe prawo do 

lokalu, umowa najmu),

Osoby posiadające niskie dochody mogą uzy-

skać pomoc w postaci dodatku mieszkaniowe-

go. Wnioski o dodatek mieszkaniowy należy 

składać w Referacie Dodatków Mieszkanio-

wych Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój przy 

Al. Piłsudskiego 60 lub w Miejskim Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śl. przy 

ul. Daszyńskiego 3.  

O dodatek mieszkaniowy mogą ubiegać się 

osoby, które:

3. zajmują lokal o powierzchni użytkowej nie 

przekraczającej niżej podanych norm oraz 

średni miesięczny dochód gospodarstwa do-

mowego z 3 miesięcy poprzedzających datę 

złożenia wniosku nie przekracza (przy 2 i wię-

cej osobach 1  563,60 zł/osobę) odpowiednio 

(tabela obok):

2. posiadają wyrok o eksmisję z przyznanym 

prawem do lokalu socjalnego, Osoba korzystająca z dodatku mieszkanio-

wego zobowiązana jest do regularnego do-

płacania różnicy pomiędzy kwotą przyzna-

nego dodatku a bieżącą opłatą czynszową. 

Brak dopłat powoduje utratę dodatku miesz-

kaniowego, o który ponownie można się ubie-

gać po upływie terminu, na który został przy-

znany.

Za dochód uważa się wszelkie przychody po 

odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odli-

czeniu składek na ubezpieczenie emerytalne 

i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe. 

Do dochodu nie wlicza się również dodatków 

dla sierot zupełnych, zasiłków pielęgnacyj-

nych, zasiłków okresowych z pomocy społecz-

nej, jednorazowych świadczeń pieniężnych 

i świadczeń w naturze z pomocy społecznej 

oraz dodatku mieszkaniowego.

O dodatek mieszkaniowy mogą 

ubiegać się także osoby posiadające

 zaległości czynszowe.

Dodatki mieszkaniowe

Szybkie załatwienie formalności i dostarcze-

nie niezbędnych dokumentów prowadzi czę-

sto 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 (Jastrzębie-Zdrój) lub 

Od 1 lipca 2021 r. w zakresie dodatków miesz-

kaniowych szykuje się nam zmiana. Jednak 

o szczegółach będziemy Państwa informować 

na bieżąco na naszej stronie internetowej oraz 

w Naszym Biuletynie. 

MOPS – telefon 32 45  906 66 (Wodzisław Śl.) 

oraz w dziale windykacji tutejszej Spółdzielni 

- telefon 32 47  836 60.

Ilość osób w gospodarstwie

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 

gospodarstwa domowego

2 189,04 zł/miesiąc

3 127,20 zł/miesiąc

4 690,80 zł/miesiąc

6 254,40 zł/miesiąc

7 818,00 zł/miesiąc

9 381,60 zł /miesiąc

 2. Nadesłanie prac i złożenie oświadczeń uczestników 

 do dnia 30.06.2021 roku.

KONKURS PLASTYCZNY

 3. Zdjęcie pracy i zdjęcie bądź skany oświadczeń należy wysłać 

 na adres mailowy: plastyka2012@o2.pl.  

 5. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia  31.07.2021 roku.

Ogłaszamy konkurs plastyczny 

Więcej informacji zamieszczamy na naszej stronie 

www.smjasmos.pl w zakładce „Aktualności”

Warunki konkursu:

4. Każdy wysyłany plik ze zdjęciem wykonanej przez uczestnika

  pracy musi zostać opisany z podaniem następujących  

 informacji: imię i nazwisko, wiek i klasa, nr telefonu i adres

  zamieszkania oraz oświadczenia i  zgody na przetwarzanie 

 danych osobowych.

Organizatorem konkursu jest Pani Janina Bogusz-Wiśniewska 

sekretarz Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS” 

w Jastrzębiu-Zdroju. Konkurs skierowany jest do wszystkich dzieci 

Członków Spółdzielni „JAS-MOS”. Celem konkursu jest rozwijanie 

artystycznych talentów młodych mieszkańców zasobów naszej 

Spółdzielni. Zwycięskie prace zostaną zamieszczone na stronie 

www.smjasmos.pl

„BEZPIECZNE OSIEDLE”

 6. Wręczenie nagród zwycięzcom odbędzie się w sposób ustalony 

 przez jury lub po odwołaniu pandemii.

 1. Praca konkursowa może zostać wykonana w dowolnej technice 

 i jest inwencją twórczą uczestnika.
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Jak co roku Spółdzielnia Mieszkaniowa „JAS – MOS” realizuje 
roboty remontowe związane z remontami oraz rozbudową 

parkingów, chodników i schodów terenowych oraz naprawą 
nawierzchni asfaltowych na swoich zasobach mieszkaniowych. 

W pierwszej kolejności w bieżącym miesiącu zostały zakończo-
ne roboty związane z częściową naprawą nawierzchni asfal-
towych, uszkodzonych po okresie zimowym. Równolegle do 

tych robót został rozpoczęty remont nawierzchni drogi 
dojazdowej przed budynkiem oraz rozbudowa parkingu przy 

ul. Pomorskiej 30-42 w Jastrzębiu Zdroju. Końcem maja został 
zrealizowany I etap tych prac, tj. remont nawierzchni drogi do-

jazdowej przed budynkiem. Wymieniono krawężniki drogowe, 

wykonano nowe odwodnienie drogi dojazdowej oraz ułożono 
nawierzchnię asfaltową. Łączna powierzchnia wykonanych 

robót to 1312 m². Drugi etap, tj. rozbudowa parkingu będzie 
realizowany w drugiej połowie bieżącego roku. Roboty będą 

obejmować budowę 11 nowych miejsc parkingowych, drogi 
manewrowej oraz infrastruktury towarzyszącej (przebudowa 

chodnika, sieci energetycznej, budowa oświetlenia, nasadzenia 

zieleni dekoracyjnej i izolacyjnej). Łączna powierzchnia plano-
wanych robót wynosi 441 m².

Ponadto w drugiej połowie roku Spółdzielnia będzie realizo-

wać budowę nowego parkingu przy ul. Pomorskiej 45-57 w Ja-
strzębiu-Zdroju z wjazdem od strony ul. Podhalańskiej. Po-

Nowe 
miejscA
parkingowe

wstanie 60 nowych miejsc postojowych wraz z jezdnią mane-

wrową, chodnikami i schodami terenowymi oraz infrastrukturą 
towarzyszącą (przebudowa sieci energetycznych, wykonanie 

oświetlenia, roboty przygotowawcze do montażu monitoringu, 
odwodnienie parkingu oraz nasadzenia zieleni dekoracyjnej 

i izolacyjnej). Łączna powierzchnia planowanej inwestycji to 
2167 m².

Pomorska 30-42 - parking I etapPomorska 45-57 - tu powstanie parking
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WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW
Ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa i zapobieganie narażenia na zachorowanie wirusem COVID-19, Zarząd 
Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS” informuje, że zgodnie z art. 90 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy 
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz.568 z późn.zm.) 
Walne Zgromadzenie Członków za 2020 rok będzie zwołane w terminie 6 tygodni od dnia odwołania stanu zagrożenia 
epidemicznego i stanu epidemii COVID-19. 

Do podjęcia tego problematycznego tematu zainspirowały 
mnie uwagi naszych lokatorów. Duże floty furgonetek należące 

do przedsiębiorstw parkują  na własnych parkingach. Problem 
polega na tym, że jednak co raz częściej osób jeżdżących busami 

pracuje we własnych firmach jako podwykonawcy. Przedsię-

biorstwa się rozwijają, ale ich parkingi nie rosną. Podwyko-
nawców przybywa więc zaczynają parkować pojazdy w pobliżu 

swojego miejsca zamieszkania. 

Kurierzy, mechanicy awaryjni, pomoc drogowa, „laweciarze”, 
dostawcy itp., którzy mieszkają w blokach parkują swoje 
samochody na naszch parkingach. Ogromne busy typu Ducato 

czy Master o długości ponad sześć metrów w zderzeniu z na-
szymi ciasnymi parkingami stwarzają problemy. Efektem są za-

stawione miejsca dla aut osobowych, zastawione chodniki, 
parkowanie na trawniku, bo „nigdzie indziej się nie mieści”.

Samochody służące do wykonywania działalności gospodar-
czej służą do zarabiania. Nie są (tak jak dla większości z nas)  

środkiem transportu do pracy i z pracy, ewentualnie na zakupy 
czy służą do przewozu naszych dzieci na zajęcia. Nikt z nas nie 

trzyma pod blokiem autobusu, koparki, czy ciągnika siodłowe-

go. Czy będąc ślusarzem mogę na miejscu parkingowym 
postawić sobie szopę? (pytanie retoryczne). Pewnie następne-

go dnia usunięto by mnie siłą. Tymczasem busa firmowego 
mogę sobie postawić? Za darmo na publicznej przestrzeni 

w sposób zupełnie nieuregulowany? Oczywiście im większy 

samochód, tym wyższe straty w miejscach parkingowych dla 
lokatorów i przy okazji zdemolowana przestrzeń publiczna. 

Czy jest rozwiązanie tego problemu? 

Piotr Szereda Prezes Zarządu SM „JAS-MOS”.

W naszej Spółdzielni staramy się nad tym zapanować. Na 
początek będziemy chcieli zaproponować proste rozwiązanie 
(wydaję się, że może być skuteczne). Stworzyć regulamin 

korzystania z parkingów z określeniem kosztów i cen za parko-
wanie pojazdów służbowych służących do działalności gospo-

darczej oraz dłuższych niż 5,5 metra.  

Spółdzielnia rozpatruje ten pomysł pod względem prawnym, 

tym artykułem chciałbym Państwa sprowokować do dyskusji 
na ten temat i prosić o komentarze i propozycje innych rozwią-

zań tego problemu. 

Jak rozwiązać ten 
węzeł gordyjski?

Prezentujemy  Państwu wybrane bieżące prace 
na naszych ogródkach przy budynkach wielorodzinnych 

 ul. Warmińska ul. Wrzosowa ul. Wrzosowa




