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ZAWIADOMIENIE

Szanowni Pañstwo!

Czêœæ I - Wodzis³aw Œl.

Czêœæ II - Osiedla Zdrój, PrzyjaŸñ, Z³ote £any

Czêœæ III - Osiedle Pionierów

Czêœæ IV - Osiedle A. Bo¿ka 

Rewizyjnego Spó³dzielczoœci Mieszkaniowej w Kato-
Zarz¹d Spó³dzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS” zaprasza wicach. 

wszystkich Cz³onków Spó³dzielni do udzia³u w Walnym 10) Podjêcie uchwa³ w sprawie odwo³añ cz³onków od uchwa³ 
Zgromadzeniu. W niniejszym wydaniu biuletynu „Nasze Rady Nadzorczej w przedmiocie wykluczenia ze 
Mieszkanie”, na kolejnych stronach, przedstawiamy Pañstwu Spó³dzielni. 

11) Omówienie propozycji Zarz¹du oraz podjêcie uchwa³y   wyci¹gi ze sprawozdañ za 2015 r. Z pe³n¹ treœci¹ tych 
w sprawie podzia³u nadwy¿ki bilansowej za 2015 rok.dokumentów mo¿na zapoznaæ siê w miejscach i terminach 

12) Omówienie propozycji Zarz¹du oraz podjêcie uchwa³y   okreœlonych poni¿ej.
w sprawie okreœlenia kierunków rozwoju dzia³alnoœci 

Terminy i miejsca Walnego Zgromadzenia w 2016 roku Spó³dzielni.
30 13) Sprawy wniesione przez Cz³onków Spó³dzielni w trybie (pocz¹tek wszystkich Zebrañ o godz.15 ):

3- 11.05.2016 r. (œroda) art. 8  ust. 10-12 Ustawy o spó³dzielniach mieszka-
Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Wodzis³awiu Œl.,          niowych. 
ul. Wyszyñskiego 41. 14) Wolne g³osy, uwagi i zapytania.

- 12.05.2016 r. 15) Zamkniêcie obrad.
(czwartek)

Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci Spó³dzielni za  Zespó³ Szkó³ Nr 9, Jastrzêbie-Zdrój, ul. 11 Listopada 4.
- 17.05.2016 r. wtorek 2015 r., sprawozdanie finansowe wraz z opini¹ bieg³ego 

Szko³a Podstawowa Nr 5, Jastrzêbie-Zdrój, ul. Mazurska 6. rewidenta, sprawozdanie Rady Nadzorczej s¹ wy³o¿one od 
 - 19.05.2016r. czwartek dnia 19 kwietnia 2016 r. w siedzibie Spó³dzielni w Jastrzêbiu-

Szko³a Podstawowa Nr 10, Jastrzêbie-Zdrój, ul. Zielona 2A Zdroju, przy ul. S³onecznej 18 A - pokój nr 1. Projekty uchwa³  
i inne dokumenty zwi¹zane z porz¹dkiem obrad zostan¹ 

Porz¹dek obrad:
wy³o¿one od dnia 27 kwietnia 2016 r. w siedzibie Spó³dzielni, 

  1) Otwarcie obrad.
na administracjach osiedlowych oraz na stronie internetowej   2) Wybory Przewodnicz¹cego i Cz³onków Prezydium 
Spó³dzielni. Cz³onek Spó³dzielni ma prawo zapoznania siê       (Sekretarz i Asesor).
z w/w dokumentami.   3) Wybory Komisji:

3Zgodnie z art. 8  ust. 10 - 12 ustawy o spó³dzielniach a. Skrutacyjnej,
mieszkaniowych:b. Wyborczej.
- cz³onkowie Spó³dzielni maj¹ prawo zg³aszaæ projekty   4) Odczytanie porz¹dku obrad Walnego Zgromadzenia.
uchwa³ i ¿¹dania zamieszczenia oznaczonych spraw                 5) Stwierdzenie prawid³owoœci zwo³ania czêœci Walnego 
w porz¹dku obrad Walnego Zgromadzenia w terminie do 15 Zgromadzenia.

  6) Przedstawienie sprawozdañ: dni przed dniem pierwszej czêœci posiedzenia Walnego 
a. Zarz¹du z dzia³alnoœci Spó³dzielni za 2015 rok, Zgromadzenia. Projekt uchwa³y zg³aszanej przez cz³onków 
b. finansowego za 2015 rok, musi byæ poparty przez co najmniej 10 cz³onków. Zgodnie        
c. z dzia³alnoœci Rady Nadzorczej za 2015 rok. z § 62 ust. 5 statutu oœwiadczenie o poparciu projektu powinno 

  7) Dyskusja nad sprawozdaniami. mieæ formê pisemn¹ i zawieraæ: imiê, nazwisko, adres cz³onka 
  8) Podjêcie uchwa³ w sprawach:

oraz jego podpis;a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok,
- cz³onek ma prawo zg³aszania poprawek do projektów uchwa³ b. zatwierdzenia sprawozdania Zarz¹du za 2015 rok 
nie póŸniej ni¿ na 3 dni przed posiedzeniem pierwszej czêœci  i   udzielenia absolutorium ka¿demu z cz³onków Zarz¹du 
Walnego Zgromadzenia. oddzielnie, 
Prosimy o zabranie na Walne Zgromadzenie dowodu c. przyjêcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2015 rok.
osobistego lub innego dokumentu to¿samoœci.  9) Wybór Delegata na Zjazd Regionalnego Zwi¹zku 
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c.d. na stronie 3

PODSUMOWANIE
/wywiad z Prezesem Zarz¹du SM "JAS-MOS"/

Dwadzieœcia lat temu, wspólnie  z lokatorami zak³adowych Rada Nadzorcza uchwali³a nowy Regulamin Organizacyjny.     
mieszkañ, wspó³tworzyliœmy nasz¹ Spó³dzielniê. Zarówno przed W ramach tego dokumentu dokonano zmian w schemacie 
20 laty, jak i dzisiaj, moim nadrzêdnym celem jest wizja organizacyjnym, z którego wynika klarowna odpowiedzialnoœæ 
Spó³dzielni realizuj¹cej dzia³alnoœæ opart¹ na wartoœciach, za realizowane zadania. Wiceprezes ds. technicznych odpowiada 
wzajemnej pomocy, odpowiedzialnoœci, demokracji, równoœci, za ca³oœæ spraw technicznych. Wiceprezes d/s ekonomicznych za 
sprawiedliwoœci i solidarnoœci. Zgodnie z tradycj¹ dwustu- ksiêgowoœæ i finanse. Natomiast Prezes, poza sprawami 
letniego ruchu spó³dzielczego, z dum¹ mogê powiedzieæ, ¿e organizacyjno-prawnymi,  kadrowymi, kontrol¹ wewnêtrzn¹ 
cz³onkowie naszej 20-letniej Spó³dzielni, wpisuj¹ siê   o ra z s pr aw a m i   BH P , o tr zy m a³  w pakiecie ca³y dzia³ Gospodarki 
w tradycyjny system wartoœci, uczciwoœci, otwartoœci, odpowie- Zasobami Mieszkaniowymi. 
dzialnoœci spo³ecznej i troski o innych mieszkañców, wypraco-
wany na przestrzeni dwóch wieków. Pragnê mocno podkreœliæ 
znaczenie jakoœciowego poziomu ¿ycia w zasobach spó³dzielni 
mieszkaniowej w przeciwieñstwie do wspólnot mieszkaniowych. Faktycznie jest to istotne przeorganizowanie. Nie tylko              
Oczywiœcie, mo¿na mieæ ró¿ne zdania. St¹d te¿ zachêcam, do z punktu widzenia samej pracy zespo³u, ale tak¿e odpowie-
spaceru po naszym mieœcie w celu porównania nieruchomoœci dzialnoœci za zasoby mieszkaniowe i naszych mieszkañców. Rada 
nale¿¹cych do naszej Spó³dzielni z budynkami wspólnot. Nadzorcza wraz z Zarz¹dem bêd¹ zwiêkszaæ nak³ady 
Zadaniem oraz obowi¹zkiem Walnego Zgromadzenia, Rady organizacyjne i finansowe na polepszenie bezpoœredniej obs³ugi 
Nadzorczej i Zarz¹du jest zachowanie równowagi w takim naszych mieszkañców. St¹d te¿, dokonano niezbêdnych zmian 
stopniu, aby samopomoc i odpowiedzialnoœæ za nieruchomoœci      osobowych i organizacyjnych, s³u¿¹cych poprawie wra¿liwoœci 
i zasoby mieszkaniowe dotyczy³y nas wszystkich. naszych pracowników na potrzeby lokatorów. Chcemy, aby 

lokatorzy mieli du¿e wsparcie ze strony pracowników 
Spó³dzielni. Ten proces, pomimo, ¿e zosta³ ju¿ zweryfikowany, 

- Istotne zmiany. Kierowanie zespo³em 44 pracowników, a nie 
11 pracowników, stanowi du¿e wyzwanie. Jak Pan to planuje 
realizowaæ? 

- Proszê okreœliæ, jakie zmiany zosta³y wprowadzone na 
przestrzeni tego czasu? 

- Nadchodzi czas podsumowania pracy Zarz¹du Spó³dzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS” za rok 
2015, a tak¿e pañskiej prezesury?

W maju odbêdzie siê Walne Zgromadzenie Spó³dzielni, na którym Zarz¹d bêdzie sk³ada³ 
sprawozdanie ze swojej dzia³alnoœci. Chcê zaznaczyæ, ¿e pe³ni³em obowi¹zki prezesa Spó³dzielni od 
26 sierpnia do 30 listopada, z dniem 1 grudnia ub.r. w drodze konkursu, zosta³em wybrany na prezesa 
Spó³dzielni. Dla mnie, to wielki zaszczyt,  ale i tak¿e du¿e wyzwanie. Ta szczególna odpowiedzialnoœæ 
przed mieszkañcami sprawia, ¿e jestem œwiadomy z³o¿onoœci problemów przed którymi staje Zarz¹d 
wraz z prezesem.
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KOSZTY CENTRALNEGO OGRZEWANIA
W OKRESIE ROZLICZENIOWYM 2014/2015

dokoñczenie ze str. 2

wymaga ci¹g³ego doskonalenia i bie¿¹cych rozmów   w  w y s.  d o  12 0 0  z³  w   ram a ch   pro g ramu „Zielona ³aweczka”. 
z mieszkañcami. Kolejne plany bêd¹ obejmowaæ termomodernizacjê, a tak¿e 

projekty zwi¹zane z oszczêdnoœci¹ energii. Pracujemy równie¿ 
nad projektami zwi¹zanymi z rekreacj¹, wypoczynkiem i sportem 
dla naszych lokatorów oraz upiêkszaniem naszych terenów 
zielonych. Muszê zaznaczyæ, ¿e od pomys³u do realizacji takich 
projektów droga jest bardzo d³uga i ¿mudna. Ale determinacji        

W ramach pracy ze œrodowiskiem naszych lokatorów, wa¿nym i woli pracy nam nie brakuje. W tym celu powo³aliœmy zespó³, 
partnerem s¹ Zarz¹dy Osiedli, wspieraj¹ce dzia³ania na rzecz który w lutym rozpocz¹³ pracê nad mo¿liwoœciami pozyskiwania 
mieszkañców Spó³dzielni.  Nawi¹zanie wspó³pracy z cz³onkami œrodków finansowych. 
Zarz¹dów Osiedli, wybieranymi m.in. przez naszych miesz-
kañców, pozwala na szersze spojrzenie na sprawy lokatorów oraz 
zasoby mieszkaniowe. W tych jednostkach dzia³aj¹ nasi To realizacja jednego z pomys³ów. Wprowadzenie jakoœ-
spó³dzielcy. Poprzez wzajemn¹ wspó³pracê bêdziemy mogli ciowych rozwi¹zañ monitoruj¹cych, przy równoleg³ych 
skutecznie reagowaæ na potrzeby lokatorów. oszczêdnoœciach w wydatkach na ochronê naszych obiektów ma 

s³u¿yæ, w d³ugiej perspektywie czasowej, poprawie bezpie-
Przede wszystkim z potrzeb samych lokatorów i cz³onków czeñstwa naszych mieszkañców. W zwi¹zku z tym, ¿e agencja 

Spó³dzielni. Zwiêkszenie liczby spotkañ z mieszkañcami pozwoli PKO zmieni³a swoj¹ lokalizacjê nie ma koniecznoœci posiadania 
skutecznie sygnalizowaæ potrzeby i problemy, wa¿ne zarówno dla bezpoœredniej ochrony budynku. Dlatego ochrona obiektu             
pojedynczego cz³owieka, jak i ca³ej spo³ecznoœci spó³dzielczej.  z wykorzystaniem systemu alarmowo-monitoruj¹cego bêdzie 
W Zarz¹dach pracuj¹ spo³ecznie nasi cz³onkowie spó³dzielni, po³¹czona z firm¹ zewnêtrzn¹ pracuj¹c¹ 24 godziny na dobê.       
wiêc nie ma potrzeby tworzyæ dodatkowych grup spo³ecznych, W konsekwencji na zmianie organizacji ochrony obiektu 
tzw. osiedlowych. Bardzo czêsto w naszej dzia³alnoœci uzyskamy oszczêdnoœæ w skali roku ponad 40% wydatków. 
spó³dzielczej musimy wspó³pracowaæ z w³adzami miasta. Jednoczeœnie jest to pierwszy krok do wprowadzenia projektu 
Problemy miasta s¹ niejednokrotnie bliskie problemom naszych „nasze bezpieczne mieszkanie”. Ale mo¿e o tym powiemy jak ju¿ 
lokatorów. bêdziemy gotowi do wprowadzenia tego sytemu w ¿ycie. 

Do najwa¿niejszych zaliczy³bym pozyskanie œrodków 
finansowych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, bêd¹cego   
w dyspozycji Powiatowego Urzêdu Pracy w Jastrzêbiu-Zdroju, na Na zebraniach remontowych wielokrotnie s³ysza³em jak nasi 
przeszkolenie 40 pracowników Spó³dzielni. Kwota pozyskanego mieszkañcy zwracali uwagê, ¿e coraz czêœciej starsi lokatorzy nie 
dofinansowania wynios³a 40 tysiêcy z³otych. Pracownicy maj¹ ju¿ si³y, aby sprz¹taæ. M³odzi ludzie z kolei s¹ zbyt zajêci 
poszerzyli kompetencje, dziêki uzyskanym uprawnieniom prac¹ zawodow¹, aby o tym obowi¹zku pamiêtaæ. Spora czêœæ 
zawodowym, a co za tym idzie podnieœli swoje kwalifikacje.     lo k atorów uwa¿a, ¿e to pracownicy Spó³dzielni winni siê tym 
To jest dopiero pocz¹tek drogi korzystania z finansowania zaj¹æ. Do zarz¹dcy nale¿y obowi¹zek dbania o czystoœæ. I to jest 
ró¿norodnych dzia³añ Spó³dzielni ze  œrodków celowych. fakt, nie ma co dyskutowaæ. Ponadto wiemy, ¿e  ponad 45% klatek 
Obecnie przygotowujemy projekty na og³oszone konkursy, jak schodowych w ca³oœci jest ju¿ sprz¹tanych na wniosek lokatorów. 
równie¿ na dotacje celowe, tak aby optymalnie wspieraæ Co miesi¹c tych wniosków nam przybywa. Obecnie lokatorzy, 
planowane przedsiêwziêcia w Spó³dzielni oraz minimalizowaæ zale¿nie od nieruchomoœci, p³ac¹ od 6 do 12 z³ na miesi¹c za 
ich koszty. Tym bardziej, ¿e perspektywa finansowa 2014-2020 sprz¹tanie. Pracujemy nad takim modelem, który poprawi 
mo¿e byæ ostatni¹, tak korzystn¹, dla regionu. warunki sprz¹tania wewn¹trz bloków oraz na zewn¹trz, tak aby 

zaspokoiæ potrzeby naszych mieszkañców. Chcemy wypracowaæ 
takie rozwi¹zanie, aby koszty sprz¹tania by³y odpowiednio 
niskie, bior¹c pod uwagê, ¿e nie wchodzi w rachubê zatrudnianie 
pracowników na „umowy œmieciowe”. Obecnie nasi pracownicy 

Nie chcê siê do tego bezpoœrednio odnosiæ. Na ile siê orientujê, administracji pracuj¹ nad tym tematem. Trzeba jednak przyznaæ, 
Pan przewodnicz¹cy Rady Nadzorczej, wypowiadaj¹c siê   ¿ e  od by w a  si ê  to  pod presj¹ naszych lokatorów. W przypadku 
w sprawach Spó³dzielni, odnosi siê do ca³oœci spraw. Nie zbierania wniosków i ankietowania, te¿ dokonaliœmy zmiany 
widzia³em, aby chcia³, poprzez media robiæ komukolwiek uwagi zgodnie z naszymi regulaminami. Teraz wystarczy wniosek 
czy te¿ stawiaæ jakieœ zarzuty, zw³aszcza indywidualnie. Jeœli ktoœ lokatora, a ankietowaniem i realizacj¹ wniosku zajmuj¹ siê nasi 
tak to zrozumia³, to mogê z przekonaniem podkreœliæ, ¿e z mojego pracownicy. Koniec z tym, ¿e to lokator musia³ chodziæ                  
punktu widzenia, takiego zamiaru nie by³o. Dokonane zmiany     i  t³umaczyæ sprawê, dotyczy to m.in. sprz¹tania czy monitoringu. 
w Radzie Nadzorczej na Walnym Zgromadzeniu oraz zmiany 
Prezesa Zarz¹du by³y wynikiem naturalnych oczekiwañ Faktycznie jest tego sporo. Trzeba przyznaæ jednak, ¿e jest to 
mieszkañców. Rada Nadzorcza zmienia filozofiê kierowania g³ównie reakcja na wnioski naszych mieszkañców. Rada 
Spó³dzielni¹, zwiêksza rolê planowania i zarz¹dzania zasobami Nadzorcza postawi³a Zarz¹dowi i pracownikom zadania i cele, 
Spó³dzielni. Wprowadzanie inwestycji, nowoczesnych rozwi¹zañ które realizujemy. Mamy wolê do budowania dobrych rozwi¹zañ 
technologicznych i informacyjnych, a tak¿e rynkowych s³u¿¹cych mieszkañcom. Jednak œwiadomoœæ, równie¿ nakazuje 
standardów us³ug wymaga innego spojrzenia na sprawy pamiêtaæ, ¿e nie od razu „Kraków zbudowano”. Realizacja 
Spó³dzielni oraz efektywnego pozyskiwania zewnêtrznych pewnych zadañ wymaga szeregu nak³adów finansowych, 
œrodków finansowych ograniczaj¹cych w³asne nak³ady czasowych i organizacyjnych, a nie zawsze precyzyjnie mo¿na te 
finansowe na inwestycje oraz bie¿¹c¹ dzia³alnoœæ. sprawy zaplanowaæ. 

Dzia³ania tak zwane miêkkie bêd¹ obejmowaæ szkolenia               
i rozwój pracowników, dofinansowania do miejsc pracy oraz 
poprawy warunków pracy i BHP. W zakresie integracji spo³ecznej Rozmowê z Prezesem Zarz¹du  SM „JAS–MOS” Piotrem 
oraz ma³ej infrastruktury osiedlowej, np. w kwietniu, zespo³y Szereda przeprowadzi³ P.T.S. 
s¹siedzkie bêd¹ aplikowaæ wspólnie z administratorami, o œrodki 

- Faktycznie zmiany w administracjach i pracy jej 
pracowników mo¿na ju¿ dostrzec. Czy spotkania z przed- 
stawicielami jednostek pomocniczych Jastrzêbia, z Zarz¹-
dami Osiedli A. Bo¿ka, Pionierów, Z³ote £any, PrzyjaŸñ, s³u¿¹ 
takiemu otwieraniu siê na lokatorów?

- Mo¿na zauwa¿yæ, ¿e trwaj¹ prace na budynku dyrekcji,      
na ulicy S³onecznej? 

- Zasadniczo, z czego wynika kierunek podjêtych dzia³añ?

- Co uda³o siê jeszcze osi¹gn¹æ? - Coraz czêœciej mówi siê o brygadach remontowych oraz 
sprz¹taniu ca³ych klatek nie tylko parterów i wind. Co Zarz¹d 
w tym zakresie czyni?

- Czy by³o coœ na rzeczy w sprawie nieporozumieñ                    
z poprzednim prezesem? Proszê o interpretacjê s³ów 
wypowiedzianych przez przewodnicz¹cego Rady Nadzorczej 
w naszym biuletynie?

- Sporo zmian  w Spó³dzielni?

- Je¿eli mo¿e pan uchyliæ r¹bka tajemnicy - to jakie plany? - Na koniec rozmowy ¿yczê powodzenia i sukcesów w zarz¹-
dzaniu SM „JAS–MOS”.
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SPRAWOZDANIE ZARZ¥DU 
Z DZIA£ALNOŒCI SPÓ£DZIELNI ZA ROK 2015

(WYCI¥G)

Dzia³alnoœæ cz³onkowsko-mieszkaniowa w 2015 r.
(w nawiasie dane dot. 2014 r.)

Op³aty za lokale mieszkalne w 2015 r.

Prawa do lokali mieszkalnych:

o ustanowienie spó³dzielczego lokatorskiego prawa do 

lokalu mieszkalnego, 1 umowê najmu na czas okreœlony.
Liczba cz³onków  - 4 918, (5 006)
Liczba mieszkañ - 6 536
W 2015 roku w poczet cz³onków Spó³dzielni przyst¹pi³o 

189 osób, natomiast zmniejszenie liczby cz³onków    O p ³a ty  z al e¿ ne , zgodnie z ustaw¹ o spó³dzielniach 

w trakcie roku wynika ze z³o¿onych rezygnacji, zgonów mieszkaniowych, ustalane s¹ dla ka¿dej nieruchomoœci 

oraz wykluczeñ  i wykreœleñ z rejestru cz³onków oddzielnie na podstawie kosztów, jakie nieruchomoœæ 

Spó³dzielni. ponosi.
Op³aty niezale¿ne od Spó³dzielni wyliczone s¹ w oparciu 

o:  indywidualne zu¿ycie ciep³a w mieszkaniu (rozliczenia 
Odrêbna w³asnoœæ  -  1 672, (1651) na podstawie wskazañ podzielników kosztów), b¹dŸ            
W³asnoœciowe prawo  -  4 416, (4 422)

o wielkoœæ zu¿ytego ciep³a w budynku (rozliczenia Lokatorskie prawo  -  81, (83)
wykonywane wg powierzchni u¿ytkowej lokali); indywi-Umowy najmu  -  164, (175)

Bez tytu³u prawnego  -  195, (196) dualne zu¿ycie wody w mieszkaniu (rozliczenia na 
Wolne lokale  -   8, (9) podstawie wodomierzy indywidualnych), b¹dŸ rycza³towo 

3(10 m  na osobê miesiêcznie) w mieszkaniach, gdzie nie 
W 2015 roku Spó³dzielnia zawar³a: 10 umów o ustano-

ma lub nie odczytano wodomierzy indywidualnych;  liczbê 
wienie i przeniesienie prawa odrêbnej w³asnoœci na 

osób zamieszka³ych w lokalu przy kalkulacji kosztów 
wniosek lokatora, 11 umów o ustanowienie i sprzeda¿ 

wywozu nieczystoœci sta³ych.
prawa odrêbnej w³asnoœci w drodze przetargu, 2 umowy    

c.d. na stronie 5
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Wykonanie robót eksploatacyjnych w 2015 r.

Roboty eksploatacyjne realizowane s¹ w oparciu o zatwierdzony przez Radê Nadzorcz¹ plan finansowy Spó³dzielni               
w ramach op³aty eksploatacyjnej. Zakres robót eksploatacyjnych zrealizowanych w 2015 r. przedstawia poni¿sza tabela: 

dokoñczenie ze str. 4

Dzia³alnoœæ remontowa czêœæ œrodków funduszu remontowego przeznaczono na 

realizacjê prac brukarskich, co jest zwi¹zane przede 
Dzia³alnoœæ remontowa by³a prowadzona na podstawie wszystkim z udostêpnianiem nowych miejsc parkingowych 

zatwierdzonych przez Radê Nadzorcz¹ planów remon- na naszych osiedlach oraz remontem istniej¹cych traktów 
towych, które obejmowa³y: pieszych i dróg osiedlowych. Kontynuowane by³y równie¿ 
- remonty budynków mieszkalnych (czêœæ wspólna) - 

prace zwi¹zane z dostosowaniem budynków wysokich, 
finansowane ze sk³adek na fundusz remontowy czêœci 

zlokalizowanych przy ul. Kaszubskiej do wymagañ obecnie 
wspólnej, kar umownych i potr¹ceñ z zabezpieczenia 

obowi¹zuj¹cych przepisów bezpieczeñstwa po¿arowego. 
nale¿ytego wykonania umowy;

W budynkach gdzie zamontowane zosta³y urz¹dzenia 
- remonty lokali u¿ytkowych finansowane z odpisu czêœci 

przeciwpo¿arowe, wykonano monitoring wizyjny zabezpie-
œrodków uzyskanych z wynajmu lokali u¿ytkowych;

czaj¹cy urz¹dzenia te przed dewastacj¹. Na dwóch - remonty mienia Spó³dzielni.
budynkach przy ul. Œl¹skiej przebudowano kominy ponad Wykonano równie¿ roboty w lokalach mieszkalnych       
dachem w celu zapewnienia prawid³owych przep³ywów w w budynkach, które posiadaj¹ œrodki finansowe ze sk³adek 
przewodach spalinowych i wentylacyjnych. Prace te bêd¹ zgromadzonych na funduszu remontowym lokali mieszkal-
kontynuowane w kolejnych latach na pozosta³ych nych w latach 2009-2012. 
budynkach przy ul. Œl¹skiej i Kaszubskiej.  W roku 2015 W roku 2015 najwiêkszy zakres prac remontowych 
wymieniono jeden dŸwig osobowy w budynku wysokim oraz  stanowi³y remonty instalacji gazowych, wodno-kanali-
podobnie jak w latach poprzednich, wykonano szereg zacyjnych, elektrycznych i odgromowych. Wykonano 
remontów schodów, balkonów, robót malarskich na równie¿ etapowe prace dociepleniowe na budynkach,           
klatkach schodowych jak i innych prac zwi¹zanych               w których mieszkañcy, w przeprowadzonym ankietowaniu 
z utrzymaniem nieruchomoœci w stanie niepogorszonym. nie opowiedzieli siê w wiêkszoœci za wykonaniem 

kompleksowej termomodernizacji budynków. Znaczn¹ 

  

c.d. na stronie 6
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Inwestycje

WYCI¥G ZE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓ£DZIELNI

W roku 2015 Spó³dzielnia w ramach inwestycji wykona³a podjazd dla osób niepe³nosprawnych przy budynku na               
ul. Œl¹skiej 13. Zadanie to w znacznej czêœci zosta³o sfinansowane z funduszu zasobowego zgodnie z uchwa³¹ Walnego 
Zgromadzenia w 2014 r., oraz by³o dofinansowane ze œrodków PFRON przez Oœrodek Pomocy Spo³ecznej. £¹czny koszt 
wykonania podjazdu wyniós³ 54 500,00 z³.

W oparciu o przepisy ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowoœci Spó³dzielnia sporz¹dzi³a za rok 2015 sprawozdanie 
finansowe sk³adaj¹ce siê z bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale (funduszu) w³asnym, rachunku 
przep³ywów œrodków pieniê¿nych, wprowadzenia do sprawozdania oraz informacji dodatkowej. 
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Sprawozdanie finansowe Spó³dzielni jest corocznie badane przez Bieg³ego rewidenta, wybranego przez Radê Nadzorcz¹    
i podlega odrêbnemu zatwierdzeniu przez Uchwa³ê Walnego Zgromadzenia . 
Poszczególne czêœci sprawozdania finansowego Spó³dzielni za 2015 rok przedstawiaj¹ siê w swym wymiarze 
rachunkowym nastêpuj¹co:

- Bilans Spó³dzielni sporz¹dzony na 31.12.2015 r. po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumê 85 296 303,25 z³
- Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazuje zysk netto w wysokoœci 1 745 430,11 z³
- Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) w³asnym za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazuje stan kapita³u 

(funduszu) w³asnego Spó³dzielni na 31.12.2015 r. w kwocie 73 542 571,01 z³ oraz jego zmniejszenie w porównaniu ze 
stanem na koniec roku poprzedniego o 2 436 971,14 z³

- Rachunek przep³ywów pieniê¿nych sporz¹dzony za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazuje stan œrodków 
pieniê¿nych na dzieñ 31.12.2015 r. w kwocie 17 862 453,59 z³ oraz ich zmniejszenie w porównaniu ze stanem na koniec 
roku poprzedniego o 1 663 275,36 z³.
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Zaleg³oœci w op³atach za lokale mieszkalne i dzia³ania windykacyjne w 2015 r.
 
Zaleg³oœci obecnych u¿ytkowników lokali na dzieñ 31.12.2015 r. wynios³y 2 532 587,44 z³, a ich porównanie do wielkoœci 
zasobów, naliczanych op³at za korzystanie z lokali oraz stanu na dzieñ 31.12.2014 r. przedstawione zosta³o w poni¿szym 
zestawieniu:

2

22

Z przedstawionych danych wynika, ¿e zad³u¿enie monitowaniu d³u¿nika, które ma doprowadziæ do sp³aty 

mieszkañców zasobów Spó³dzielni nominalnie wzros³o   n a le ¿n o œc i, jak i windykacji s¹dowej sprowadzaj¹cej siê do 

w trakcie 2015 r. o kwotê 248 949,53 z³. Realne zad³u¿enie uzyskania s¹dowego nakazu zap³aty, który uzupe³niony      

mieszkañców zarówno wg stanu na dzieñ 31.12.2014 r. jak i w klauzulê wykonalnoœci jest podstaw¹ do egzekucji 

31.12.2015 r. nie przekroczy³o 8 % naliczeñ rocznych, czyli komorniczej. Warunkiem skutecznej egzekucji jest 

wynosi³o mniej ni¿ jednomiesiêczne op³aty za lokale. jednak¿e w ka¿dym przypadku posiadanie przez d³u¿nika 

maj¹tku, z którego mo¿na tak¹ egzekucjê przeprowadziæ. 
Na bie¿¹co prowadzone s¹ przez s³u¿by windykacyjne 

Spó³dzielni dzia³ania w kierunku minimalizacji wysokoœci Zestawienie iloœciowe podstawowych dzia³añ windyka-

zaleg³oœci w op³atach za lokale. W ramach stosowanych     cyjnych zrealizowanych w 2015 r. oraz ich porównanie do 

w Spó³dzielni procedur realizuje siê dochodzenie roszczeñ dzia³añ zrealizowanych w roku 2014 przedstawione zosta³o 

zarówno w formie windykacji polubownej polegaj¹cej na w poni¿szej tabeli:
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W wyniku zrealizowanych w 2015 r. dzia³añ windykacyjnych wych, wymiany dŸwigów osobowych, drzwi wejœciowych do 

wyegzekwowano równie¿ od d³u¿ników kwotê 213 506,46 z³        budynków, instalacji elektrycznej i gazowej, remontu 

z tytu³u odsetek od nieterminowych zap³at. poziomów kanalizacyjnych, wew. instalacji wod-kan, 

W miesi¹cu paŸdzierniku 2015 r. Spó³dzielnia nawi¹za³a instalacji odgromowych, p³yt balkonowych, nawierzchni 

wspó³pracê z Krajowym Rejestrem D³ugów. Do koñca drogowych, chodników, wykonania nawodnionych pionów 

grudnia 2015 roku wezwania do zap³aty z informacj¹    p. po ¿ .,  d o c ie plenia œcian szczytowych i balkonowych, 

o zamiarze umieszczenia danych o wysokoœci zad³u¿enia  monta¿u kamer analogowych, wykonania zbiorczych 

w KRD trafi³y do pierwszej grupy oko³o 100 d³u¿ników instalacji SAT i modernizacji instalacji AZART, dzier¿aw 

spe³niaj¹cych odpowiednie kryteria umo¿liwiaj¹ce wpisanie pojemników na odpady komunalne oraz innych zakresów 

d³u¿nika do rejestru KRD. Na koniec grudnia Spó³dzielnia zwi¹zanych z obowi¹zkami statutowymi Zarz¹du i wynika-

wpisa³a dane osób zad³u¿onych w Spó³dzielni na kwotê j¹cych z realizacji zatwierdzonego przez Radê Nadzorcz¹ 

ponad 420 tysiêcy z³otych, na dzieñ 02.03.2016r. jest to ju¿ planu finansowo gospodarczego, w tym planu remontów.

kwota ponad 560 tys. z³. Œrednie zatrudnienie w Spó³dzielni Mieszkaniowej „JAS- 

MOS”  -  103 osoby.

W roku 2015 Spó³dzielni¹ Mieszkaniow¹ „JAS-MOS” 

kierowa³ Zarz¹d w sk³adzie: Walne Zgromadzenie w ubieg³ym roku podjê³o osiem 

uchwa³. Szeœæ uchwa³ Walnego Zgromadzenia dotyczy³o 

Prezes Zarz¹du przyjêcia i zatwierdzenia sprawozdawczoœci oraz 

od 01.01.2015 r. do 25.08.2015 r. -  Jacek Musialik udzielenia absolutorium za 2014 rok i nie wymaga³y one 

od 02.12.2015 r. do 31.12.2015 r. -  Piotr Szereda realizacji w bie¿¹cej dzia³alnoœci Spó³dzielni. Uchwa³a         

(w okresie od 26.08.2015 r. do 30.11.2015 r. obowi¹zki w sprawie wyboru Rady Nadzorczej zosta³a zrealizowana 

Prezesa Zarz¹du pe³ni³ oddelegowany cz³onek Rady poprzez zarejestrowanie nowego sk³adu osobowego         

Nadzorczej  -  Piotr Szereda)  w Krajowym Rejestrze S¹dowym - s¹d dokona³ wpisu          

Wiceprezes ds. technicznych -   Andrzej Baran w KRS  w dniu  23 czerwca 2015 r.  Nadwy¿ka bilansowa za 

Wiceprezes ds. ekonomicznych  -  G³ówny Ksiêgowy rok 2014 w kwocie netto 2 489 409,93 z³ zosta³a zgodnie       

-  Joanna Sobierañska z Uchwa³¹ Nr 8 Walnego Zgromadzenia podzielona m.in. na 

pokrycie wydatków zwi¹zanych z eksploatacj¹ i utrzy-

Zarz¹d kieruje dzia³alnoœci¹ Spó³dzielni oraz reprezen- maniem poszczególnych nieruchomoœci oraz zwiêkszenie 

tuje j¹ na zewn¹trz na podstawie unormowañ prawnych     fu n d u szu remontowego z  przeznaczeniem na pokrycie 

i wewn¹trzspó³dzielczych, a do jego uprawnieñ nale¿y kosztów remontu czêœci wspólnych poszczególnych 

podejmowanie wszelkich decyzji niezastrze¿onych dla nieruchomoœci w zakresie obci¹¿aj¹cym cz³onków 

Walnego Zgromadzenia oraz dla Rady Nadzorczej.   S pó ³d zie ln i p ro po rc jonalnie do sumy powierzchni u¿ytkowej 

W 2015 r. odby³o siê 68 posiedzeñ Zarz¹du, na których lokali mieszkalnych i gara¿y zajmowanych przez cz³onków 

podjêto 30 uchwa³ dotycz¹cych prawid³owego i efekty- w poszczególnych nieruchomoœciach wg stanu na dzieñ 

wnego zarz¹dzania Spó³dzielni¹. W omawianym okresie do 31.12.2014 r. 

Spó³dzielni wp³ynê³o 4962 pism, w tym czasie Spó³dzielnia 

wys³a³a 7189 pism. W 2015 r. Zarz¹d zawar³ 140 umów, 

które dotyczy³y miêdzy innymi robót dekarskich, alpinis-

tycznych, ogólnobudowlanych, remontów zew. kanalizacji 

deszczowej, sanitarnej i izolacji œcian piwnic, elektro-

nicznego dostêpu do klatek schodowych, prac projekto-

Informacje pozosta³e

Realizacja Uchwa³  Walnego Zgromadzenia 2015 r.

Pe³na treœæ sprawozdañ jest wy³o¿ona do wgl¹du Cz³onków 

Spó³dzielni w miejscach i terminach wskazanych w zawia-

domieniu o Walnym Zgromadzeniu.

ZARZ¥D ZAPRASZA WSZYSTKICH CZ£ONKÓW

DO UDZIA£U W WALNYM ZGROMADZENIU
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Rada Nadzorcza, zgodnie z art. 35 § 1 ustawy „Prawo Spó³dzielni. W okresie sprawozdawczym odby³o siê:       

spó³dzielcze” jest obligatoryjnym organem spó³dzielni 13 posiedzeñ plenarnych RN, 11 posiedzeñ Prezydium 

powo³anym do kontroli i nadzoru nad ca³okszta³tem jej RN, 10 posiedzeñ Komisji Rewizyjnej. 

dzia³alnoœci. Szczegó³owy zakres i sposób dzia³ania Rady Rada Nadzorcza na swych posiedzeniach, oprócz sta³ych 

Nadzorczej okreœla Statut Spó³dzielni w § 77 oraz pozycji planu posiedzeñ, takich jak: rozpatrywanie 

Regulamin Rady Nadzorczej. Zgodnie z art. 35 § 1 ustawy wniosków Zarz¹du w sprawie wykreœleñ i wykluczeñ         

„Prawo spó³dzielcze” oraz zgodnie z § 77 ust. 1 pkt 5 Sta- z cz³onkostwa, rozpatrywanie wniosków Zarz¹du, ocena 

tutu Rada Nadzorcza przedk³ada Walnemu Zgroma- bie¿¹cej dzia³alnoœci Spó³dzielni oraz pracy cz³onków 

dzeniu Spó³dzielni sprawozdanie z dzia³alnoœci za 2015 r. Zarz¹du, zapoznawanie siê z wynikami pracy Komisji 

Rewizyjnej, zajmowa³a siê nastêpuj¹c¹ tematyk¹: ocena 

realizacji planu finansowo-gospodarczego, ocena 

realizacji planu remontów, analiza zaleg³oœci w zakresie 

VI kadencja - do maja 2015 r. wnoszenia op³at za lokale mieszkalne, ocena gospodarki 

1) Kupczak Franciszek - Przewodnicz¹cy RN lokalami u¿ytkowymi, dzier¿aw¹ terenu itp., ocena 

2) Wach Gra¿yna - Z-ca Przewodnicz¹cego RN realizacji uchwa³ i wniosków RN, ocena kszta³towania siê 

3) Faryna Marcin - Sekretarz RN kosztów c.o. w zasobach Spó³dzielni, ocena dzia³añ 

4) Latoch Wies³aw - Przewodnicz¹cy Komisji Zarz¹du w kierunku optymalizacji kszta³towania siê 

      Rewizyjnej wspó³czynników koryguj¹cych zu¿ycie wody w zasobach 

5) Szereda Piotr - Z-ca Przewodnicz¹cego Komisji Spó³dzielni, ocena dzia³añ Zarz¹du dot. kosztów zu¿ycia 

Rewizyjnej energii elektrycznej w zasobach Spó³dzielni, zatwier-

6) Górski Marian - Sekretarz Komisji Rewizyjnej dzenie planu remontów i finansowego na 2016 r.

 Rady Nadzorczej

7) D¹bkiewicz Gra¿yna - Cz³onek RN Komisje Rewizyjne Rady Nadzorczej VI i VII kadencji 

8) Œlaziñska Gra¿yna - Cz³onek RN przeprowadzi³y w 2015 r. 10 kontroli w nastêpuj¹cych 

9) Piróg Piotr - Cz³onek RN tematach: bie¿¹cej obs³ugi mieszkañców przez 

administracje nr 1 i 2 (2 kontrole), zamówieñ materia³ów 

VII kadencja - od maja 2015 r. za rok 2014, dzia³alnoœci administracji nr 1 i 2 w zakresie 

utrzymania zasobów (2 kontrole), realizacji skarg i wnios-

1) Filipowicz S³awomir - Przewodnicz¹cy RN ków cz³onków kierowanych do organów Spó³dzielni za 

2) Szereda Piotr - Z-ca Przewodnicz¹cego RN 2014 r., prac zleconych firmie IMPEL Cleaning w zakresie 

-  od 12/2015 Prezes Zarz¹du SM kar umownych, protoko³ów pogwarancyjnych w 2015 r., 

3) Bogusz-Wiœniewska Janina - Cz³onek RN dokumentacji przetargowej i realizacji umów po 

- od 08/2015 Z-ca Przewodnicz¹cego RN przetargach za 2015 r., windykacji lokali mieszkalnych, 

4) Su³kowski Bart³omiej - Sekretarz RN u¿ytkowych, gara¿y i dzier¿aw terenu za okres od stycznia 

5) Górski Marian - Przewodnicz¹cy Komisji do paŸdziernika 2015 r.  Efektem przeprowadzonych 

Rewizyjnej - rezygnacja 10/2015 kontroli by³y uwagi i wnioski, które po akceptacji na 

6) Kordela Krzysztof    - Sekretarz Komisji plenarnych posiedzeniach Rady Nadzorczej zosta³y 

 Rewizyjnej -  od 11/2015 Przewodnicz¹cy KR przekazane Zarz¹dowi do realizacji. 

7) Kachnic Ewa - Z-ca Przewodnicz¹cego Komisji

Rewizyjnej W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza podjê³a 

8) Grzegorzek Marlena - Cz³onek RN 109 uchwa³, które dotyczy³y m.in.: wykluczeñ z powodu 

-  od 11/2015 Sekretarz KR zalegania z op³atami za zajmowane mieszkania, 

9) Bylak-Pyra Agnieszka - Cz³onek RN wykreœleñ z powodu zbycia spó³dzielczego prawa do 

10) Faryna Marcin - Cz³onek RN od 11/2015 lokalu i nie z³o¿enia rezygnacji z cz³onkostwa w terminie 

11) Krysman Grzegorz - Cz³onek RN od 12/2015 trzech miesiêcy, op³at lokatorskich (w tym: sprz¹tanie 

klatek schodowych, monta¿ i konserwacja monitoringu, 

stawki funduszu remontowego), spraw organizacyjno-

regulaminowych (m.in.: zmiana struktury organizacyjnej 

Rada Nadzorcza wype³niaj¹c swe statutowe Spó³dzielni, zmiany w sk³adzie Zarz¹du Spó³dzielni, 

zadania spe³nia³a nastêpuj¹ce funkcje: nadzoru i kontroli, wprowadzenie nowego regulaminu organizacyjnego 

tworzenia unormowañ wewnêtrznych oraz reprezen- Spó³dzielni, itd.), przyjêcia sprawozdañ (z badania 

tacyjn¹. Podstaw¹ realizacji tych funkcji s¹ przepisy sprawozdania finansowego za 2014r. oraz sprawozdania 

zawarte w obowi¹zuj¹cych aktach prawnych i statucie Rady Nadzorczej za 2014r.), odst¹pienia od procedur 

I. Sk³ad Rady Nadzorczej w okresie sprawoz-

dawczym:

II. Dzia³alnoœæ Rady Nadzorczej                                 

w okresie sprawozdawczym

 ,,,,,,,,,,,,,,,......  

SPRAWOZDANIE
Z DZIA£ALNOŒCI RADY NADZORCZEJ SM "JAS-MOS" ZA 2015 ROK

c.d. na stronie 12
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przetargowych (m.in. dot.: zakupu energii elektrycznej i Rada Nadzorcza VII kadencji, w trakcie swoich prac 

kontynuowanie umowy z dotychczasowym dostawc¹ zmieni³a zasady organizacji pracy, wspó³pracy                                 

firm¹ TAURON), udzia³u Spó³dzielni w programie i wspó³dzia³ania oraz informowania o swojej pracy 

dokszta³cania pracowników 45+, wycinki, przeœwietlenia cz³onków Spó³dzielni Mieszkaniowej oraz  lokatorów. 

koron, ciêæ korekcyjnych oraz frezowania pni drzew, Miêdzy innymi zmieni³a zasady publikowania protoko³ów 

wyboru bieg³ego rewidenta.     ze swoich posiedzeñ, nie ma ju¿ podzia³u na protokó³ 

oficjalny dostêpny dla cz³onków spó³dzielni i na wersjê 

Cz³onkowie Rady Nadzorczej w trakcie plenarnych robocz¹ dostêpn¹ tylko Radzie Nadzorczej. Przywrócono 

posiedzeñ zg³osili do Zarz¹du 46 wniosków dotycz¹cych: do porz¹dku obrad, na sta³e, ocenê pracy Zarz¹du wraz 

spraw zwi¹zanych z popraw¹ porz¹dku i bezpieczeñstwa, ze zmian¹ zasady wynagradzania jego cz³onków             

rozwi¹zywania lokatorskich spraw, m.in. funkcjonowania (z rycza³towej na premiow¹). Rada Nadzorcza wraz           

monitoringu w SM „JAS-MOS”, sprz¹tania zasobów, z Zarz¹dem Spó³dzielni nawi¹za³a œcis³¹ wspó³pracê        

funkcjonowania placów zabaw, terenów zielonych, z Zarz¹dami Osiedli funkcjonuj¹cymi na terenie naszych 

dzia³alnoœci windykacyjnej, spraw remontowych, spraw zasobów. W tych Zarz¹dach Osiedli dzia³aj¹ tak¿e 

organizacyjnych, spraw zwi¹zanych z funkcjonowaniem cz³onkowie Spó³dzielni „JAS-MOS”. W zwi¹zku z tym 

spó³dzielni. zwiêkszy³a siê mo¿liwoœæ czêstszych kontaktów                

z lokatorami i szybsza reakcja na ich potrzeby. Wiele 

W okresie sprawozdawczym do Rady Nadzorczej podjêtych decyzji Rady Nadzorczej w minionym roku to 

wp³ynê³o 13 pism cz³onków i najemców Spó³dzielni zmiany organizacyjne, zmiany zapisów regulaminów 

dotycz¹cych, m.in.: budowy podjazdu dla niepe³no- wewnêtrznych. To tak¿e realizacja wniosków z kontroli 

sprawnych, spraw remontowych, eksploatacyjnych wewnêtrznej skutkuje wprowadzeniem zmian popra-

(demonta¿ grzejnika, wymiana stolarki okiennej, zwrotu wienia funkcjonowania Spó³dzielni Mieszkaniowej „JAS-

kosztów z tytu³u wymiany skrzynki elektrycznej, MOS”, a tak¿e zmniejszenia kosztów organizacyjnych.    

rozliczenia energii elektrycznej), rozliczenia kar W ramach swych kompetencji Rada Nadzorcza bêdzie 

umownych, nieodp³atnego przekazania lokalu u¿ytko- nadzorowaæ proces wspó³dzia³ania poszczególnych 

wego. Rada Nadzorcza po rozpatrzeniu pism udzieli³a dzia³ów, analizowaæ dokumentacjê (statut, schemat 

ka¿dorazowo odpowiedzi w statutowym terminie. organizacyjny, regulaminy, zarz¹dzenia, procedury 

wewnêtrzne, instrukcje postêpowania, zakresy czynnoœci 

Cz³onkowie Rady Nadzorczej pe³nili w ka¿dym pracowników, obowi¹zki i uprawnienia kadry kierow-

miesi¹cu dy¿ury w siedzibie Zarz¹du Spó³dzielni. niczej). Rada Nadzorcza zamierza szczególnie 

Zg³oszone w czasie pe³nienia dy¿uru interwencje, po nadzorowaæ proces budowy koncepcji Systemu Zarz¹-

rozpatrzeniu na plenarnych posiedzeniach Rady dzania Jakoœci¹. Wszystkie te dzia³ania maj¹ bardzo 

Nadzorczej, przekazywano do za³atwienia Zarz¹dowi.    is totne prze³o¿enie na sposób za³atwiania potrzeb 

W ci¹gu ubieg³ego roku w ramach dy¿uru RN przyjê³a     m ie szkañców.

6 interwencji mieszkañców, które dotyczy³y m.in.: Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia dzia³alnoœæ i wy-

oddalenie od budynku mieszkalnego elementów niki Spó³dzielni w okresie sprawozdawczym i wnioskuje    

zabawowych, demonta¿u grzejnika, monta¿u liczników o udzielenie absolutorium za 2015 r. dla:

gazowych w budynkach, sprz¹tania zasobów, zawilgoceñ - Prezesa Zarz¹du   - Piotra Szeredy

œcian, zniszczonych daszków nad wejœciami do budynku, - Wiceprezesa ds. technicznych - Andrzeja Baran 

ha³asów w budynku. - Wiceprezesa ds. ekonomicznych, G³ównej Ksiêgowej

   - Joanny Sobierañskiej 
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Pracownicy naszej Spó³dzielni Mieszkaniowej laureatami konkursu 

SAMORZ¥DOWIEC ROKU 2015 organizowanego przez Wydawnictwo 

Regiony. W sk³ad kapitu³y tego konkursu wchodz¹ przedstawiciele 

œrodowisk dziennikarskich, naukowych, kulturalnych,  gospodarczych. 

Konkurs trwa³ do koñca lutego 2016 roku - do tego momentu 

prowadzone by³y badania, maj¹ce na celu wy³onienie najlepszych 

dzia³aczy samorz¹dowych w poszczególnych miastach i powiatach woj. 

œl¹skiego. Celem konkursu jest promocja wiedzy o demokratycznych 

formach dzia³ania spo³ecznego i aktywnego wp³ywania na jakoœæ ¿ycia        

i funkcjonowania wspólnot samorz¹dowych, a tak¿e aktywizacja obywateli 

w zakresie wyra¿ania opinii i s¹dów o zmianach, w których uczestnicz¹ i mog¹ wp³ywaæ na ich kszta³t i tempo 

przemian. 

Laureatami tegorocznego konkursu zosta³o trzech radnych z naszego miasta Jastrzêbie-Zdrój: radny 

Miros³aw Kolb oraz dwóch pracowników Spó³dzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS” to jest radna Ma³gorzata 

Filipowicz i radny Piotr Szereda. Kapitu³a oceni³a ich wk³ad i dokonania dla rozwoju naszego miasta ich 

zaanga¿owanie w pracê samorz¹du, otwartoœæ na problemy swoich wyborców oraz kreatywnoœæ w prowadzeniu 

polityki lokalnej. Ocenie podlega³y równie¿ szczególnie wa¿ne inicjatywy i dokonania w zakresie tworzenia 

spo³eczeñstwa obywatelskiego.

PRACOWNICY SM „JAS-MOS” WYRÓ¯NIENI

Jak nas poinformowa³ Piotr Szereda, Prezes Spó³dzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS”,       

po raz pierwszy w historii jej dzia³alnoœci, odby³ siê przetarg na najem lokali mieszkalnych. 

Spó³dzielnia zaoferowa³a chêtnym dwa mieszkania, które znajduj¹ siê przy ul. Górniczej          

i Konopnickiej.

2Celem przetargu by³o ustalenie stawki czynszu za 1 m  powierzchni u¿ytkowej przedmiotowych 

lokali mieszkalnych. Do tej pory, na kupno tych mieszkañ nie by³o chêtnych. W zwi¹zku z tak¹ 

sytuacj¹, Zarz¹d wraz z Rad¹ Nadzorcz¹ podj¹³ decyzjê o wynajêciu tych mieszkañ 

zainteresowanym. Generuj¹c koszty mia³y negatywny wp³yw na wynik finansowy przedmiotowych 

nieruchomoœci. Ta sytuacja ma zarówno aspekt finansowy jak i spo³eczny. Udzia³ w przetargu 

umo¿liwia samodzieln¹ transakcjê bez udzia³u poœredników  nieruchomoœci. Ponadto relatywnie 

niski czynsz, a tak¿e zawarta umowa na czas nieokreœlony stanowi¹ dodatkow¹ wartoœæ dla 

najemcy. Dodatkowo, o ile bêdzie terminowo regulowa³ zobowi¹zania, ma gwarancjê trwa³oœci 

umowy. Spoœród piêciu uczestnicz¹cych w przetargu, dwie osoby naby³y mo¿liwoœæ zamieszkania 

w zasobach Spó³dzielni. Gratulujemy.

Zarz¹d bêdzie podejmowa³ kolejne kroki, w celu optymalnego gospodarowania zasobami 

mieszkaniowymi Spó³dzielni „JAS- MOS”.

PRZETARG NA NAJEM LOKALI MIESZKALNYCH
W SM „JAS-MOS”
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