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Spotkania w sprawie planowanych 
prac remontowych na 2019 rok

  W dniach od 20 listopada do 5 grudnia 

2018r. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej 

„JAS-MOS” zorganizował spotkania z miesz-

kańcami w sprawie planowanych prac remon-

towych na 2019 r. na poszczególnych nieru-

chomościach zasobów mieszkaniowych. Ce-

lem tych spotkań było poznanie opinii oraz 

wysłuchanie ewentualnych propozycji zmian 

w planie remontów. Mieszkańcy, którzy przy-

byli na przedmiotowe spotkania, zaakcepto-

wali propozycje remontowe co do zakresu 

proponowanych prac wraz z wysokością opłat 

na ten cel, zaproponowali kilka zmian w planie 

oraz podali propozycje prac na kolejne lata. 

Należy tu wspomnieć, że wysokość opłaty na 

fundusz remontowy na zdecydowanej wię-

kszości nieruchomości nie ulegnie zmianie. 

Podwyżki na ten cel zaproponowano jedynie 

na kilku nieruchomościach, gdzie występuje 

konieczność realizacji wysokonakładowych 

prac lub gdzie wysokość tej opłaty jest bardzo 

niska (tzn. poniżej 1 zł/m² pow. użyt.). Opinie 

mieszkańców zostaną wzięte pod uwagę pod-

czas budowy ostatecznej wersji planu, który 

zostanie przedłożony Radzie Nadzorczej na 

grudniowym posiedzeniu w celu jego zatwier-

dzenia. Należy pamiętać, że tworzenie fundu-

szu remontowego przez spółdzielnie mie-

szkaniowe jest obowiązkowe. Fundusz re-

montowy stanowią zgromadzone środki prze-

znaczone na finansowanie remontów części 

wspólnych zasobów mieszkaniowych w celu 

utrzymania ich w należytym stanie technicz-

nym. Środki te mogą też być przeznaczone na 

termomodernizację czy też wymianę wind. 

Z najważniejszych i najbardziej kosztownych 

prac w 2018 roku Spółdzielnia zrealizowała 

między innymi wymianę 7 wind (ul. Zielona, 

Kaszubska, Śląska), remont nawierzchni drogi 

wraz z wyznaczeniem miejsc postojowych 

(przy ul. 26 Marca w Wodzisławiu Śl.), termo-

modernizację budynków (przy ul. Zielonej, 

 Po zatwierdzeniu planu remontów, miesz-

kańcy zostaną powiadomieni o zakresie pla-

nowanych prac na ich nieruchomości w 2019 

roku. za pośrednictwem informacji, którą 

służby Spółdzielni wywieszą w gablotach 

znajdujących się na klatkach schodowych.

Harcerskiej, Staszica, Kusocińskiego). Warto 

wspomnieć, że Spółdzielnia co roku wydaje na 

remonty od 5 do ponad 7 mln zł., lokatorzy zaś 

w zależności od nieruchomości i ich potrzeb 

zasilają fundusz remontowy opłatą w wyso-

kości od 0,50 do 2,10 zł/m² powierzchni użyt-

kowej.

  Nowa nawierzchnia i miejsca postojowe 
  przy ul. 26 Marca 118-128 w Wodzisławiu Śl.  

  Docieplony front budynku 
  przy ul. Zielonej 9-19  

  Docieplony front budynku  
  przy ul. Harcerskiej 2-4  

  Nowe dźwigi osobowe  
  przy ul. Śląskiej 19  

INFORMACJA

 Szczegółowe informacje nt. wariantów ubezpieczenia, jego zakresu oraz wysokości składek możecie Państwo  
znaleźć w artykule T.U. UNIQA, zamieszczonym na str. 8 tego wydania biuletynu oraz na stronie internetowej 
SM „JAS-MOS” www.smjasmos.pl

Szanowni Państwo,

 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ”JAS-MOS” uprzejmie informuje, iż wnioski lokatorów o ubezpieczenie 
mieszkania ze  składką płatną „przy czynszu” przyjęte w miesiącu styczniu 2019 r., obowiązywać będą od lutego 2019 r.
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Siłownie „pod chmurką”
Jastrzębski Urząd Miasta od kilku lat realizuje budowę na naszych osiedlach placów rekreacyjno-sportowych. 

Jednak realizacja tych inwestycji odbywa się tylko na terenie miejskim. Co zatem z  placami na terenie 
Waszej Spółdzielni? – rozmawiam z Prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS” Piotrem Szereda. 

do propagowania zdrowego trybu życia. 

Z Prezesem Zarządu SM „JAS-MOS” Piotrem Szereda 
rozmawiał Sz. K. 

nętrzne i są ogólnodostępne. Użytkownicy mogą z nich korzy-
stać o każdej porze i kiedy tylko zechcą. A oto głównie chodzi 
naszym mieszkańcom.

Czy wierzy pan w sukces tego przedsięwzięcia? 

 Jak najbardziej. Po pierwsze tego oczekują od nas miesz-
kańcy, jest to realizacja ich wniosków z zebrań. Po drugie, to za-
danie ma ważne cechy dla naszego pokolenia: ogólnodostęp-
ność, w pewnym sensie darmowość, w 100 % korzystny wpływ 
na zdrowie. Znajdują się na świeżym powietrzu i zachęcają do 
wyjścia z domu.

Siłownie zewnętrzne przyczyniają się 

 Nasza spółdzielcza społeczność tak to rozumie i tego od 
nas oczekuje. W związku z tym w ramach posiadanych fundu-
szy ruszamy z akcją poprawy kondycji fizycznej naszych loka-
torów.  

Poza poprawą kondycji fizycznej ćwiczenia 
wpływają pozytywnie również na kondycję psychiczną.   

 Oczywiście, regularne ćwiczenia redukują stres, uspokaja-
ją, pozwalają zrelaksować się po ciężkim dniu w szkole czy 
w pracy. Dobrze wykonywane ćwiczenia na zewnętrznych 
urządzeniach fitness mogą mieć charakter rehabilitacji. Dla-
tego gorąco zapraszamy naszych lokatorów w przyszłym roku 
do korzystania z tych urządzeń. 

Życzę powodzenia w realizacji tego 
przedsięwzięcia i dziękuję za rozmowę.

 Tak oczywiście, w naszym spółdzielczym społeczeństwie 
też nastaje moda na ćwiczenia i dzięki temu są i takie wnioski 
naszych lokatorów. 

 Place rekreacyjno-sportowe to swoiste siłownie „pod 
chmurką”, które posiadają wiele zalet. Mają charakter publicz-
ny, są ogólnodostępne. Korzystanie z urządzeń fitness znajdu-
jących się na publicznej siłowni plenerowej jest zupełnie dar-
mowe, co sprzyja większemu zainteresowaniu takim miejscem. 
Z urządzeń fitness mogą korzystać osoby starsze (to są główni 
wnioskodawcy w naszej Spółdzielni), których często nie byłoby 
stać na wykupienie karnetu na tradycyjną siłownię.

W czym upatruje pan takie zapotrzebowanie? 

 W tym roku ruszyliśmy z budową placów rekreacyjno-
sportowych przy ulicy Krasickiego oraz dla ulic Warmińskiej 
i Pomorskiej. Na tych placach w przyszłym roku przewidujemy 
wykonać  utwardzenie nawierzchni oraz dołożenie elementów 
do ćwiczeń. Na przyszły rok planujemy rozpocząć realizację 
takiego zadania dla nieruchomości przy ulicy Kaszubskiej oraz 
ulicy Zielonej.

Siłownie zewnętrzne stają się coraz popularniejszymi

czas się zwiększa?

publicznymi miejscami rekreacji. W ciągu ostatnich 

Czas przeszedł też na naszą Spółdzielnię Mieszkaniową. I nie 
mówimy tu o programie pilotażowym, ale konkretnych dzia-
łaniach. Oczywiście podejmujemy temat realizacji tego zadania 
na wniosek naszych lokatorów oraz wtedy, gdy na nierucho-
mościach występują możliwości techniczne i finansowe. 

Na jakim etapie prac jesteście Państwo? 

kilku lat powstało dużo takich miejsc i ta liczba cały 

Ponadto umiejscowione są na świeżym powietrzu.

 Faktycznie, bardzo dużą zaletą jest to, że te place są zewnę-
trzne i znajdują się na świeżym powietrzu. Każdy wie, że ćwi-
czenia wykonywane na świeżym powietrzu przynoszą lepsze 
efekty niż ćwiczenia wykonywane w tradycyjnych siłowniach. 
Szybsze dostarczanie tlenu do naszych płuc ma wpływ na 
lepsze dotlenienie organizmu. Są to publiczne siłownie zew-

 

Krótkie sprawozdanie z prac Rady Nadzorczej
wynagrodzeń pracowników zajmujących stanowiska „specjali-
sta i wyższe” w stosunku do niższych grup zawodowych. Prezes 
Zarządu dodał, że wzrost wynagrodzeń jest niezbędny z uwagi 
na fakt, że pracownicy z wieloletnim stażem i dużym doświad-
czeniem odchodzą do firm konkurencyjnych, co może wpłynąć 
na jakość świadczonych usług przez Spółdzielnię. W wyniku 
odbytej dyskusji RN jednogłośnie zaakceptowała wzrost 
funduszu, który będzie wynosił w roku 2019 - 6  845  092,03 zł. 

Do tej lektury zaprasza przewodniczący Rady Nadzorczej 
Bartłomiej Sułkowski. 

Ř  W odpowiedzi na wniosek Zastępcy Przewodniczącego 
Rady Nadzorczej dotyczący sytuacji na rynku bankowym,  Za-
rząd przedstawił informację dot. struktury depozytów Spół-
dzielni „JAS-MOS”. Z-ca Prezesa ds. ekonomicznych i finanso-
wych wyjaśniła, że Zarząd dokonał analizy sytuacji związanej 
z posiadanymi depozytami. Zarząd biorąc pod uwagę obecną 
sytuację na rynku finansowym podjął decyzję o zwiększeniu 
dywersyfikacji portfela depozytów SM „JAS-MOS”. Zarząd 
zobowiązał się do śledzenia bieżącej sytuacji rynku finansowe-
go i daleko idącej ostrożności w zakresie lokowania środków. 
Rada Nadzorcza zobowiązała Zarząd, aby w przypadku podję-
cia  decyzji dot. zmiany zabezpieczenia pożyczki WFOŚiGW 
poinformować o tym fakcie Radę Nadzorczą. W wyniku od-
bytej dyskusji Rada Nadzorcza jednogłośnie przyjęła informa-
cję dot. struktury depozytów SM „JAS-MOS”.

Z protokołami posiedzeń Rady Nadzorczej, które odbyły się 
w miesiącu październiku i listopadzie Członkowie Spółdziel-
ni będą mogli zapoznać się na stronie www.smjasmos.pl.

Szanowni Państwo. Tradycyjnie, w naszej gazetce spółdziel-
czej staramy się przedstawić Państwu na bieżąco krótkie 
sprawozdania z posiedzeń Rady Nadzorczej. Tym razem 
omówienie dwóch posiedzeń Rady Nadzorczej, które od-
były się w październiku i listopadzie przedstawia Przewo-
dniczący Rady Nadzorczej Bartłomiej Sułkowski. 

Ř  Rada Nadzorcza zapoznała się z informacją Zarządu dot. 
przygotowań do akcji zima. Prezes Zarządu poinformował, że 
podobnie jak w ubiegłym roku, usługę całorocznego utrzyma-
nia porządku na terenach zewnętrznych nieruchomości świad-
czyć będzie firma MASBUD. Nadzór nad firmą będą pełnić pra-
cownicy administracji oraz dział Gospodarki Zasobami Mie-
szkaniowymi. We wrześniu br. PGNiG Termika rozpoczęła 
napełnianie sieci zewnętrznej centralnego ogrzewania, a służ-
by konserwacyjne Spółdzielni przystąpiły do otwarcia zawo-
rów i napełniania sieci wewnętrznej budynków. Usuwano za-
uważone oraz zgłaszane usterki i przecieki. Sieć została napeł-
niona bez większych problemów, za wyjątkiem budynków przy 
ul. Zielonej 21-31 i 33-43, które z powodu konieczności wy-
miany zaworów przez PGNiG Termika zostały napełnione 
w późniejszym terminie. W dniu 25 września wystosowano pis-
mo do PGNiG Termika o rozpoczęcie sezonu grzewczego. 

Ř W związku z bardzo dużym zainteresowaniem nabywania 
prawa najmu lokali mieszkalnych w naszej Spółdzielni w drodze 
przetargu, Rada Nadzorcza, na wniosek Zarządu, wprowadziła 
drobne zmiany do regulaminu mające na celu przyspieszenie 
i ułatwienie wynajmowania przez Spółdzielnię wolnych lokali 
oraz skrócenie czasu  istnienia pustostanów na naszych za-
sobach. 

Ř  Rada Nadzorcza zwróciła się z zapytaniem do Zarządu 
w kwestii zagospodarowania ogródków przed wejściem do bu-
dynków i pod balkonami. Zarząd poinformował, że ogródki bę-
dą wykonywane stopniowo, gdyż są to duże koszty, od 6 tys. do 
12 tys. zł. Jest to obciążenie finansowe dla danej nierucho-
mości. Ogródki wykonywane są na wniosek lokatorów, przy 
budynkach, które były remontowane, ale w miarę możliwości 
finansowych nieruchomości. W budżecie na 2019 rok zostaną 
zaplanowane na ten cel koszty, a gdy okażą się zbyt wysokie, to 
przed podjęciem prac związanych z zagospodarowaniem 
ogródków Spółdzielnia zwróci się z zapytaniem do lokatorów, 
czy wyrażają zgodę na realizację takiego zadania i poniesienie 
dodatkowych kosztów. 

Ř  Zarząd wystąpił z wnioskiem dot. akceptacji funduszu płac 
SM „JAS-MOS” na 2019 r. W związku z opracowywaniem 
w Spółdzielni projektu planu finansowo-gospodarczego  na 
2019 rok, Zarząd przedstawił do rozpatrzenia przez Radę Nad-
zorczą projekt kosztów Spółdzielni wynikających z wynagro-
dzeń pracowników. Prezes Zarządu wyjaśnił, że przedstawiona 
symulacja osobowego funduszu płac uwzględnia planowane 
w Spółdzielni zatrudnienie zgodne ze strukturą organizacyjną 
oraz przedstawił propozycje wzrostu funduszu płac o 12%  
(łącznie koszty wynagrodzeń + koszty ZUS).  Nadmienił, że 
w 2019 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie o 150 zł  
i wynosić będzie 2 250 zł. Wzrost stawek zaszeregowania 
uwzględni podwyżki wynikające ze średniego krajowego wy-
nagrodzenia brutto, tak aby zachować odpowiednie proporcje 

Obecnie na zasobach SM „JAS-MOS” wszystkie budynki są 
ogrzewane, a usterki usuwane na bieżąco. 

Siłownie w zimowej szacie
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Kolejny rok, kolejne plany 
i wyzwania eksploatacyjne

mieszkańców naszych zasobów w przyszłym roku planowane 
jest wykonanie dwóch kompleksowych siłowni na os. Arki Boż-
ka przy ul. Zielonej oraz na os. Pionierów przy ul. Kaszubskiej.

Zieleń

 Zgodnie z oczekiwaniami lokatorów Spółdzielnia w kolej-
nym roku planuje sukcesywnie dalszy ciąg porządkowania 
skwerów osiedlowych i ogródków przed klatkami. W miarę 
możliwości zostaną zagospodarowane ogródki przed klatka-
mi, którymi już się nie zajmują lokatorzy. Dokonamy nasadze-
nia krzewów, które będą odpowiednio dobrane do warunków 
lokalnych. Jednocześnie zostanie wykonane podłoże, w miarę 
możliwości finansowych nieruchomości. Wykonamy prace po-
legające na wycince drzew, które są w złej kondycji zdrowotnej 
i zagrażają bezpieczeństwu mieszkańców i mieniu oraz korek-
cję drzew w celu uformowania koron. Zgodnie z decyzjami 
Ochrony Środowiska Urzędu Miasta zostaną nasadzone nowe 
drzewa. Gatunki drzew będą dobrane tak, aby w kolejnych la-
tach nie trzeba było ponosić kosztów korekcji.

Place gospodarcze

Place zabaw

 Wieloletni program działań zmierzających do tworzenia 
i modernizowania placów zabaw w dalszym ciągu będzie kon-
tynuowany. Większość urządzeń zabawowych zostało wymie-
nionych lub uzupełnionych w latach wcześniejszych. Na więk-
szości placów zabaw wykonano ogrodzenie, co pozytywnie zo-
stało ocenione przy kontroli przez Stację Sanepidu. W celu 
umilenia czasu najmłodszym na rok 2019 również zaplano-
wano uzupełnienie urządzeń zabawowych oraz wykonanie 
ogrodzenia zapewniającego bezpieczeństwo najmłodszych 
oraz ograniczającego dostęp zwierząt. W planie finanso-
wo–gospodarczym ujęto montaż 9 urządzeń zabawowych oraz 
ogrodzenie dwóch placów zabaw na zasobach Spółdzielni.

 Od roku 2016 rozpoczęto porządkowanie placów gospo-
darczych na nieruchomościach Spółdzielni. W latach 2016 

 Następnym wyzwaniem to rozpoczęte w br. inwestycje 
związane z wykonaniem siłowni na wolnym powietrzu. Usta-
wiono urządzenia siłowni na osiedlu Pionierów przy ul.  War-
mińskiej i osiedlu Przyjaźń przy ul. Krasickiego. W roku 2019 
planowane jest dokończenie rozpoczętych inwestycji poprzez 
wykonanie podłoża pod urządzeniami oraz ustawienie ławek, 
koszy i zagospodarowanie zielenią. Spełniając oczekiwania 

Siłownie na wolnym powietrzu

- 2018 zakupiono i zamontowano 28 wiat śmietnikowych 
z elektronicznym dostępem. Zamykane wiaty znacznie porząd-
kują place gospodarcze oraz zwiększają estetykę w otoczeniu 
budynków. Na spotkaniach z mieszkańcami Zarząd wraz z służ-
bami administracyjnymi spotkał się z pozytywną opinią oraz 
prośbą o dalszą kontynuację montażu wiat na pozostałych pla-
cach gospodarczych. Realizując przyjęty kierunek, na rok 2019 
zaplanowano montaż kolejnych 20 wiat na zasobach w Jastrzę-
biu-Zdroju i Wodzisławiu Śląskim. Planowana realizacja do 
końca czerwca przyszłego roku.

Przekształcenie użytkowania 
wieczystego we własność?

 Prezydent Miasta Jastrzębia-Zdroju i Starostwo Powiato-
we w Wodzisławiu Śl., reprezentujący Skarb Państwa, mają 

 Problematyczne, między innymi, są interpretacje jej zapi-
sów w zakresie oceny poszczególnych gruntów spełniających 
wymogi ustawowe do przekształcenia, a w szczególności czę-
ści składowych nieruchomości, działek zabudowanych innymi 
obiektami (parkingi, kioski, garaże, itp.) nie będącymi stricte 
mieszkaniowymi. Aktualnie trwa analiza gruntów spółdziel-
czych pod kątem ich przekształcenia. 

 W dniu 5 października 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 
20.07.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczyste-
go we własność (Dz. U. z 2018 r. poz. 1716), na mocy której, od 
dnia 1 stycznia 2019r., prawo użytkowania wieczystego grun-
tów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się 
w prawo własności. Takie sformułowanie ujęte jest w art. 1 ust. 
1 w/w ustawy. Niestety sama realizacja zapisów ustawowych 
budzi wiele kontrowersji, które między innymi mają odzwier-
ciedlenie w aktualnie trwających pracach legislacyjnych w Sej-
mie i Senacie zmierzających do jej nowelizacji. 

na wydanie zaświadczeń o przekształceniu czas 12-tu miesię-
cy, czyli teoretycznie, w klarownych przypadkach, do końca 
2019 roku.

 Ustawa przewiduje wprowadzenie w miejsce dotychczaso-
wej opłaty za użytkowanie wieczyste wynoszącej rocznie 1% 
wartości gruntu, płaconej przez 99 lat, „opłatę przekształce-
niową”, w tej samej wysokości co opłata za użytkowanie, ale 
płatną przez 20 lat. Możliwe będzie również przekształcenie 
przy wniesieniu opłaty jednorazowej, pomniejszonej o ustawo-
we bonifikaty, wynoszące nawet 60% w pierwszym roku od 
przekształcenia, w przypadku gruntów będących własnością 
Skarbu Państwa.

 Z uwagi na trwanie całego procesu Spółdzielnia od stycznia 
2019 r., w celach ewidencyjno-księgowych, rozdzieli dotych-
czasową stawkę czynszową „podatek i wieczyste użytkowanie” 
na dwie pozycje: „podatek” oraz „wieczyste użytkowanie/opła-
ta przekształceniowa” pozostawiając niezmienioną łączną ich 
wysokość. 

W styczniu 2019 roku w dniach 11 i 25 z placów gospodarczych zbierane będą 

naturalne choinki. Prosimy o wyniesienie choinek w dzień poprzedzający 

wywóz. W przypadku niedotrzymania przez mieszkańców wyznaczonych 

terminów naturalne choinki należy wywieźć osobiście do Punktu Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych znajdującego się przy ul. Norwida 34 

w Jastrzębiu-Szeroka (Sołectwo Szeroka w pobliżu Schroniska dla Zwierząt 

i Zakładu Karnego) lub Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych 

znajdującego się przy ul. Dworcowej 17d w Jastrzębiu-Zdroju (Dzielnica Zdrój).   

Uwaga - ważna informacja!!! 
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Ogłoszenie

przy ul.  Słonecznej 18A lub pod numerem telefonu: 47-626-36 wew. 53.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „JAS-MOS” posiada wolne lokale użytkowe do wynajęcia na działalność biurową, usługową lub handlową.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "JAS-MOS" w Jastrzębiu-Zdroju informuje, że posiada do wynajęcia lokale użytkowe przeznaczone na 

działalność biurową, usługową lub handlową  znajdujące się w budynkach mieszkalnych:    

2
1. Lokal przy ul. 26 Marca 15 w Wodzisławiu Śl.,  (zlokalizowany w piwnicy) o powierzchni użytkowej 7,35 m ,

22. Lokal przy ul. Górniczej 38 w Jastrzębiu-Zdroju (zlokalizowany na parterze budynku mieszkalnego) o powierzchni użytkowej 15,20 m .
2

3. Lokal przy ul. Zielonej 33 w Jastrzębiu-Zdroju,  (zlokalizowany na parterze budynku mieszkalnego) o powierzchni użytkowej 22,86 m .

Bliższe informacje na temat wolnego lokalu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni 

Dodatki mieszkaniowe
Ilość osób w gospod.

domowym
Maksymalna 

pow. mieszkania gospod. domowego
Maksymalny dochód 

1 osoba 45,50 m² 1 802,15 zł/miesiąc

2 osoby 52,00 m² 2  574,50 zł/miesiąc

3 osoby 58,50 m² 3  861,75 zł/miesiąc

4 osoby 71,50 m² 5  149,00 zł/miesiąc

5 osób 84,50 m² 6  436,25 zł/miesiąc

6 osób 91,00 m² 7  723,50 zł /miesiąc

 3. Zajmują lokal o powierzchni użytkowej 
nie przekraczającej podanych w tabeli norm 
oraz średni miesięczny dochód gospodarstwa 
domowego z 3 miesięcy poprzedzających 
datę złożenia wniosku nie przekracza (przy 2 
i więcej osobach 1287,25 zł/osobę) odpo-
wiednio (patrz tabela).

 Za dochód uważa się wszelkie przychody 
po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po 
odliczeniu składek na ubezpieczenie emery-
talne i rentowe oraz na ubezpieczenie choro-
bowe. Do dochodu nie wlicza się również do-
datków dla sierot zupełnych, zasiłków pielę-
gnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy 

 Osoby posiadające niskie dochody mogą 
uzyskać pomoc w postaci dodatku mieszka-
niowego. Wnioski o dodatek mieszkaniowy 
należy składać w Referacie Dodatków Miesz-
kaniowych - Urzędu Miasta. O dodatek miesz-
kaniowy mogą ubiegać się osoby, które:

 1. Posiadają tytuł prawny do lokalu (spół-
dzielcze lokatorskie, własnościowe prawo do 
lokalu, umowa najmu).

 2. Posiadają wyrok o eksmisję z przyzna-
nym prawem do lokalu socjalnego.

społecznej, jednorazowych świadczeń pie-
niężnych i świadczeń w naturze z pomocy spo-
łecznej oraz dodatku mieszkaniowego.

O dodatek mieszkaniowy mogą 

 Osoba korzystająca z dodatku mieszka-
niowego 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.

ubiegać się także osoby posiadające 
zaległości czynszowe.

 Szybkie załatwienie formalności i dostar-
czenie niezbędnych dokumentów prowadzi 
często do zachowania ciągłości płatności 
czynszu i zapobiega powstawaniu zaległości.

Szczegółowe informacje dotyczące 
dodatków mieszkaniowych można 
uzyskać w Referacie Dodatków 
Mieszkaniowych - Urzędu Miasta 
(telefon 32 47 85 100), oraz w dziale 
windykacji tutejszej Spółdzielni 
(pokój nr 4) telefon 47-626-36 wew. 60.

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, Janina Szymańska, Barbara Olszok.
Skład i druk: drukarniajastrzebie.pl

Za treść ogłoszeń reklamowych oraz materiałów sponsorowanych Spółdzielnia nie ponosi odpowiedzialności



Ogłoszenie o pracy

 1. Wysoka kultura osobista, komunikatywność.

Wymagania:

 3. Samodzielność i operatywność.
 2. Umiejętność pracy w zespole.

 4. Odpowiedzialność, dokładność i sumienność 
 w wykonywaniu obowiązków służbowych,

3. Znajomość przepisów podatkowych. 

1. Staż pracy w księgowości minimum 5 lat.
2. Wykształcenie minimum średnie – ekonomiczne.

Predyspozycje osobowościowe kandydata:

4. Umiejętność posługiwania się sprzętem i oprogramowaniem komputerowym.
5. Mile widziana wiedza z zakresu ewidencji środków trwałych i całokształtu 
 prac związanych z ewidencją księgową.
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Spółdzielnia Mieszkaniowa „JAS-MOS” z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Słonecznej 18 A
zatrudni pracownika do działu księgowości 

Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS”, ul. Słoneczna 18A Jastrzębie-Zdrój, 

 2. List motywacyjny.

Wymagane dokumenty:

 3. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie 
 i doświadczenie zawodowe.
 4. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie 
 danych osobowych do celów rekrutacji.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 1. CV (z opisem przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej).

w terminie do dnia 31.12.2018 r.

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie 

Przetwarzane przez Administratora Państwa dane realizowane są w celach przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko pracy w oparciu o przepisy Kodeksu Pracy i Kodeksu Cywilnego.
W związku realizacją celu przetwarzania nie będziemy przekazywać Państwa danych żadnemu podmiotowi, ani osobie fizycznej. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres przeprowadzenia rekrutacji i po tym okresie 
niszczone. Mają Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Mają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia 
danych. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego z siedzibą w Warszawie przy ulicy Stawki 2.  

Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „JAS-MOS” z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju przy ulicy Słonecznej 18 A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy w Gliwicach  X Wydział Gospodarczy, którego siedziba mieści się przy ulicy Powstańców Warszawy 23, pod numerem KRS 0000057461. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – Rafałem Wydrzyńskim można 
kontaktować się osobiście lub telefonicznie – nr tel. 509  023  717.
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Jak będziemy wspólnie chronić 
dorobek swojego życia ?

Śląska�Agencja�Ubezpieczeń
GWARANT�Sp.�z�o.o.
44-335�Jastrzębie-Zdrój,�ul.�Opolska�1
tel.�32�476�34�80,�500�196�306

Solidny parter w ubezpieczeniach
www.sau-gwarant.pl

MATERIAŁ SPONSOROWANY

 Podsumowując, za ubezpieczenie z sumą 100.000,00 zł 
w ryzyku odpowiedzialności cywilnej z Assistance przez 7 dni 
w tygodniu i 24 godziny na dobę zapłacimy 10,00 zł miesięcz-
nie. Można naturalnie wybrać  ubezpieczenie nazwane grupo-
wym za 5,00 zł miesięcznie z bardzo dobrym stosunkiem ceny 
do jakości. Należy tę decyzję podjąć w sposób przemyślany, 
wiedząc o tym wszystkim co poruszał nasz artykuł. 

w wygodnej formule - czyli wraz z czynszem, z Uniqa-lną sumą 
ubezpieczenia, która odradza się w każdym miesiącu do pełnej 
wysokości i w firmie z należytym serwisem po szkodzie.

       
Krzysztof Kasperczyk      

Jak zwykle w przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z nami

Dyrektor Śląskiego Oddziału UNIQA

Drodzy mieszkańcy,

  Tuż przed podjęciem słusznej decyzji spieszymy by prze-
kazać ostatnie informacje na temat oferowanych produktów. 
Pierwszy z nich, nazwany na nasze potrzeby grupowym, to ten, 
który za symboliczną składkę daje nam niespotykaną na na-
szym rynku ochronę ubezpieczeniową. W wyniku optymaliza-
cji produktu przyjął on następujący kształt, zobrazowany 
w prezentowanej tabeli. Naszym zdaniem należy go mimo 
wszystko traktować jako podstawowe zabezpieczenie wła-
snego dorobku życia. Daje on nam ochronę w sytuacji naszej 
niefrasobliwości (ryzyko OC w życiu prywatnym) i nie tylko 
w sytuacji wyrządzenia szkody sąsiadowi mieszkającemu pod 
nami, lecz na terenie całego kraju w sytuacji związanej z życiem 
prywatnym. Ubezpieczenie to, rzecz jasna, obejmuje swoim 
zakresem nasze mienie od żywiołów, kradzieży z włamaniem, 
rabunku, złego działania prądu, uszkodzenia szyb bez względu 
na przyczynę, a nawet koszty postępowania sądowego 
(szczegóły w tabeli).

 To  kolejny artykuł z cyklu poświęconego bezpieczeństwu 
Waszego majątku. Jak juz wielokrotnie informowaliśmy 
w miesiącu styczniu odwiedzą Państwa dobrze wam znani 
przedstawiciele spółdzielni w celu odebrania oświadczenia 
woli, co do udziału w kompleksowym ubezpieczeniu mieszka-
nia ze składką, jak to w Uniqa,  wnoszoną wraz czynszem, czyli 
w formule, która od dawna cieszy się dużą popularnością.

 Od dłuższego czasu, jak dobrze wiadomo, funkcjonuje 
drugi typ ubezpieczenia, który jest produktem dla wymagają-
cych pełniejszej ochrony. Otóż zakres został w nim powiększo-
ny o ubezpieczenie niezależne " murów" dające gwarancję, iż 
w przypadku tragedii, mieszkańca będzie stać na zakup na wol-
nym rynku nowego mieszkania i rzecz arcyciekawa to nasz pry-

Polak mądry przed szkodą, 
bo ubezpieczony w UNIQA przy czynszu

 Pamiętajmy, dobrze wybrane ubezpieczenie to tylko to 
gwarantujące akceptowalne składki, już od kilku złotych, 

watny assistance, z którego niektórzy z Państwa już korzystali 
w przeróżnych sytuacjach, takich jak opłacenie specjalisty 
(hydraulik, ślusarz), wizyty lekarskiej, wizyty pielęgniarki, 
pomocy weterynarza itd.

 Ubezpieczenie to daje nawet możliwość ochrony NW dla 
całej rodziny za zaledwie osiem złotych przy sumie ubezpie-
czenia 10.000 zł i to dla całej rodziny bez względu na ilość jej 
członków.


