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Rada Nadzorcza pracuje w cyklu miesięcznym i w każdym kolejnym biuletynie „Nasze Mieszkanie” przedstawia Państwu krótkie 

sprawozdanie z prac Rady Nadzorczej. Tym razem przedstawię Państwu informację jakimi najważniejszymi sprawami zajmowała się 

Rada w miesiącach: październik i listopad – Ewa Kachnic Wiceprzewodnicząca  Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS”. 

l trwałe zatrudnienie dwóch ogrodników - w związ-
ku z akceptacją przez mieszkańców wykonywania 
przez Spółdzielnię ogródków przed blokami i bar-

dzo dużą ilością wniosków o kolejne realizacje 

prac w zakresie zmiany aranżacji ogródków przed 

naszymi klatkami oraz brakiem możliwości anga-
żowania konserwatorów Spółdzielni (duży zakres 
prac własnych),

Zarząd, na posiedzeniu Rady Nadzorczej, wystąpił 

między innymi z wnioskiem o zatwierdzenie nowego 

schematu organizacyjnego oraz Regulaminu Orga-
nizacyjnego Spółdzielni. Prezes Zarządu wyjaśnił, iż 
w związku z wyborem przez Radę Nadzorczą nowego 
członka Zarządu – Zastępcy Prezesa ds. ekonomicz-

nych – Głównego Księgowego, konieczne jest uchwa-

lenie nowej struktury organizacyjnej oraz Regulami-
nu organizacyjnego Spółdzielni. Dodatkowo Zarząd 
wniósł o uwzględnienie w w/w unormowaniach na-
stępujących zmian:

l zwiększenie zatrudnienia o jeden etat elektryka – 

w związku ze wzrostem liczby wniosków i próśb 
lokatorów oraz zwiększoną ilością prac wykony-
wanych siłami własnymi, w szczególności doty-

czącymi przeniesienia instalacji i punktów świetl-

nych przed wykonaniem docieplenia stropów 

piwnic, realizacji remontów pomieszczeń spół-
dzielczych oraz usuwania drobnych usterek pod-
czas wykonania przeglądów instalacji elektrycz-

nych w mieszkaniach lokatorskich,

l zatrudnienie osoby w dziale ekonomicznym, któ-
rej obowiązki zostaną podzielone pomiędzy ko-
mórkę analiz ekonomicznych oraz członkowsko-

mieszkaniową - w związku ze zwiększonym za-

kresem obowiązków wynikającym z nowelizowa-
nej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, 
efektem której jest znaczny wzrost liczby człon-
ków w Spółdzielni (z ok. 4 tys. do ok. 7,6 tys.) oraz 

przejęciem od firmy zewnętrznej całości spraw 

związanych z rozliczaniem centralnego ogrzewa-
nia własnymi siłami.

W związku z powyższym stan zatrudnienia w roku 

2020 zwiększy się o 4 etaty ze 124 do 128. Rada Nad-

zorcza, rozpatrując wnioski Zarządu, potwierdziła, że 
dobra struktura organizacyjna przyczynia się do 
wprowadzenia nowych zadań, głównie w zakresie 

Zarząd wystąpił również z wnioskiem dotyczącym ak-

ceptacji funduszu płac na 2020 r. W związku z opraco-

wywaniem w Spółdzielni projektu planu finansowo-
gospodarczego na 2020 rok, Zarząd przedstawił do 
rozpatrzenia przez Radę Nadzorczą projektu kosztów 

W oparciu o wyniki ankietowania, zgodnie z „Zasa-
dami realizacji i finansowania dociepleń budynków 
stanowiących zasoby mieszkaniowe Spółdzielni 

Mieszkaniowej „JAS-MOS” w Jastrzębiu-Zdroju”, Rada 

Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarzą-

du o wyrażenie zgody na realizację prac docieple-
niowych na budynkach przy ul. Słonecznej 32-42, 
Słonecznej 4-8, Krótkiej 2-6, Zielonej 1-3 i Zielonej 

76A-J w Jastrzębiu-Zdroju. 

W związku z powyższym Rada Nadzorcza podjęła 
uchwałę o zaciągnięciu pożyczki z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

i wprowadzeniu na powyższych budynkach, od 1 lu-

tego 2020 r., dodatkowej stawki funduszu remonto-
wego docieplenia.

prac fizycznych, jak i odpowiedniego podziału pracy 

i lepszej jej koordynacji. Tworząc odpowiednie ko-

mórki, należy przyporządkować do nich osoby posia-

dające odpowiednie wykształcenie i umiejętności. 
Ponadto potwierdza się opinia naszych lokatorów, że 
przychodzi czas na poprawienie wizerunku otoczenia 

naszych budynków. 

Krótkie sprawozdanie 
z prac Rady Nadzorczej 

Spółdzielni wynikających z wynagrodzeń pracowni-

ków. Prezes Zarządu wyjaśnił, że przedstawiona sy-

mulacja osobowego funduszu płac uwzględnia pla-

nowane w Spółdzielni zatrudnienie zgodne ze struk-
turą organizacyjną oraz przedstawił trzy propozycje 
wzrostu funduszu płac. Wyjaśnił, między innymi, że: 

ogólna kwota powinna zagwarantować wzrost sta-

wek o 10% (najmniejsza stawka na stanowisku sprzą-

taczka, zgodnie z minimalnym wynagrodzeniem, 
powinna wynosić 2 600,00 zł - wzrost o 15,5 %, tj. 
o 350 zł/m-c), przedstawiona propozycja zaspokoi re-

alizację zapisów rozporządzenia o minimalnym wy-

nagrodzeniu na 2020 rok, pokryje koszty dodatko-

wych 4 etatów, a także pozwoli zrealizować obowią-
zek wynikający z przepisów dotyczących Pracowni-
czych Planów Kapitałowych (kolejne 1,5% w wyniku 

ustawy o PPK). Fundusz płac jest istotnym elemen-

tem kształtowania kosztów eksploatacji. Podobnie 
jak w Spółdzielni, również w firmach świadczących 
nam usługi, ogólne koszty są uzależnione od wysoko-
ści wynagrodzenia minimalnego. 

Z protokołami z Posiedzeń Rady Nadzorczej, które 
odbyły się w miesiącu październiku oraz listopadzie 
2019 roku Członkowie Spółdzielni mogą zapoznać 
się na stronie internetowej www.smjasmos.pl. 

Dziękuję za uwagę.
Ewa Kachnic - Wiceprzewodnicząca 

Rady Nadzorczej SM „JAS-MOS”. 
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W dniach od 19 - 28 listopada 2019 r. Zarząd Spół-
dzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS” zorganizował 
spotkania z mieszkańcami w sprawie planowa-
nych prac remontowych na 2020 r. na poszczegól-
nych nieruchomościach zasobów mieszkanio-
wych. Celem tych spotkań było poznanie opinii 
oraz wysłuchanie ewentualnych propozycji zmian 
w planie remontów. Mieszkańcy, którzy stosunko-
wo licznie przybyli na przedmiotowe spotkania, 
zaakceptowali propozycje remontowe co do za-
kresu proponowanych prac wraz z wysokością 
opłat na ten cel, zaproponowali kilka zmian w pla-
nie oraz podali propozycje prac na kolejne lata. Na 
zebraniach poinformowano, że ze względu na 
obserwowany w ostatnim okresie wzrost cen 
usług na rynku ogólnobudowlanym, wysokość 
opłaty na fundusz remontowy na większości nie-
ruchomości zostanie podwyższona o 0,10 – 0,30 

2zł/m , a podwyżek należy się spodziewać również 
w opłacie eksploatacyjnej. Mieszkańcy, którzy 
przybyli na spotkania przyjęli tą informację ze zro-
zumieniem. Opinie mieszkańców zgłoszone na 
zebraniach zostaną wzięte pod uwagę podczas 
budowy ostatecznej wersji planu, który zostanie 
przedłożony Radzie Nadzorczej na grudniowym 
posiedzeniu w celu jego zatwierdzenia. Należy 
pamiętać, że tworzenie funduszu remontowego 
przez spółdzielnie mieszkaniowe jest obowiązko-
we. Fundusz remontowy stanowią zgromadzone 
środki przeznaczone na finansowanie remontów 
części wspólnych zasobów mieszkaniowych w ce-

lu utrzymania ich w należytym stanie technicz-

nym. Środki te mogą też być przeznaczone na ter-

momodernizację czy też wymianę wind. 

Po zatwierdzeniu planu remontów, mieszkańcy 

zostaną powiadomieni o zakresie planowanych 

prac na ich nieruchomości w 2020 r. za pośred-

nictwem informacji, którą służby Spółdzielni wy-

wieszą w gablotach znajdujących się na klatkach 

schodowych.

Przypomnijmy, że z najważniejszych i najbardziej 

kosztownych prac w 2019 roku Spółdzielnia 

„JAS-MOS” zrealizowała, między innymi, remont 

nawierzchni drogi wraz z wyznaczeniem miejsc 

postojowych (Warmińska 30-42.), remont parkin-

gu wraz z oświetleniem (Zielona 44-62), remont 

elewacji balkonowej (Kusocińskiego 5-23), czy też 

termomodernizację budynków (Zielona 44-62, 

Górnicza 40, Kopernika 6-8). 

Nasza Spółdzielnia co roku wydaje na remonty od 

5 do ponad 7 mln zł., lokatorzy zaś w zależności od 

nieruchomości i ich potrzeb zasilają fundusz re-
2montowy opłatą w wysokości od 0,80 zł/m  do 

22,10 zł/m  powierzchni użytkowej.

SPOTKANIA W SPRAWIE 
PLANOWANYCH PRAC 
REMONTOWYCH 
NA 2020 ROK

  Nowa nawierzchnia i miejsca postojowe przy ul. Warmińskiej 30-42  

  Docieplony budynek przy ul. Zielonej 44-62  

  Docieplony budynek przy ul. Górniczej 40  

  Elewacja budynku Kusocińskiego 5-23 po remoncie  

  Parking przy Zielonej 44-62  
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Rada Nadzorcza, Zarząd oraz koleżanki i koledzy. 

Marianowi Górskiemu i Rodzinie

Barbary 

składają 

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci żony

W miesiącu listopadzie 2019 r. Zarząd  SM 

„JAS-MOS” wraz z pracownikami administracji 

oraz pionu techniczno-remontowego przed-

stawił lokatorom możliwości finansowe i tech-

niczne realizacji zadań na 2020 rok. Frekwencja 

na sporej części spotkań była zaskakująco wy-

soka. To potwierdza, że Spółdzielnie Mieszka-

niowe są tworzone przez mieszkańców i dla 

mieszkańców, dlatego tak cenimy sobie prze-

kazywane w trakcie tych spotkań spostrzeże-

nia, uwagi oraz propozycje nowych rozwiązań. 

To służy rozwojowi naszej Spółdzielni, za co 

serdecznie dziękuję.

Obecnie jesteśmy już po naszych spotkaniach 

„remontowych”, dziękuję za aktywne uczest-

nictwo, a przede wszystkim jak na nasze wa-

runki dość wysoką frekwencję na części spot-

kań. Wraz z Państwem budowaliśmy zarys pla-

nu zadań remontowych dla każdej nierucho-

mości osobno. Przedstawiliśmy możliwości fi-

nansowe każdej nieruchomości uwzględniając 

w sporej części też wzrost kosztów wykony-

wanych planowanych zadań. Trzeba zazna-

czyć, że wzrost kosztów po stronie remontowej 

nie dotyczy wszystkich nieruchomości.

Wraz z Radą Nadzorczą w miesiącu grudniu bę-

dziemy wypracowywać ostateczne decyzje do-

tyczące wysokości kosztów (stawek) funduszu 

remontowego oraz eksploatacji. W związku ze 

znacznym wzrostem minimalnego wynagro-

dzenia (15,5%) planowanego od stycznia 2020 

roku, planowanym wzrostem kosztów mate-

riałów budowlanych oraz usług remontowo-

budowlanych musimy wraz z Radą Nadzorczą 

przeprowadzić głębokie analizy naszych po-
trzeb. Wielokrotnie na zebraniach „remonto-
wych” oraz spotkaniach w terenie zwracałem 

Jako Zarząd od kliku lat obserwujemy wzrost 

kosztów i cen wynajmu lokali mieszkaniowych 

na naszych zasobach. Zarząd naszej Spółdziel-

ni zaprzestał sprzedaży wszystkich odzyska-

nych mieszkań. Część odzyskanych mieszkań 

wynajmujemy naszym nowym lokatorom wy-

łonionym w drodze przetargu. W ubiegłych la-

tach średnia cena najmu za metr kwadratowy 

wynosiła około 15 zł . W tym roku Spółdzielnia 

w drodze przetargów uzyskuje średnio około 
2

25 zł za m . To pokazuje tendencje wzrostu cen 

wynajmu mieszkań na naszym rynku mieszka-

niowym. Między innymi dzięki tym wpływom 

finansowym staramy się budować nadwyżkę 

bilansową. Na Walnym Zgromadzeniu w 2020 

roku będziemy jako Zarząd wnioskować o czę-

ściowe pokrycie faktycznych przyrostów 

kosztów z uzyskanej nadwyżki finansowej.

Prezes Zarządu SM „JAS-MOS” 
Piotr Szereda

Na przestrzeni ostatnich lat szybki wzrost wy-

nagrodzenia minimalnego oraz średniego wy-

nagrodzenia w kraju (głównego składnika 

usług) spowodował znaczący wzrost kosztów 

utrzymania nieruchomości. Z tego powodu po 

raz kolejny wzrośnie opłata eksploatacyjna. 

Natomiast na spotkaniach remontowych 

przedstawialiśmy nowe propozycje stawek 

funduszu remontowego dopasowanych do 

potrzeb poszczególnych nieruchomości. 

uwagę na fakt, że naszym najważniejszym 

zadaniem jest utrzymanie wysokiego poziomu 

usług oraz należyte zabezpieczenie stanu 

technicznego budynków oraz urządzeń. 

Spotkania „remontowe” 
za namiZarząd Spółdzielni przypomina, że członkowie 

Spółdzielni mają możliwość zakupu, po cenie 

rynkowej, terenu pod budowę garaży na ulicy 

Wiejskiej - zgodnie z Uchwałą Zebrania Przed-

stawicieli Nr 13/2001 podjętą 23 czerwca 2001 r. 

na wniosek ówczesnego Społecznego Komitetu 

Budowy Garaży. 

Na terenie przeznaczonym pod budowę gara-

ży przewidziane zostało wybudowanie łącznie 

48 garaży: na sześciu działkach kompleksu po 

6 garaży, a na czterech działkach kompleksu po 

3 garaże. 

Do 2004 r. Spółdzielnia zbyła 4 działki, na któ-

rych wybudowano 18 garaży. Do zbycia pozo-

stało 6 działek, 4 działki do zabudowy komplek-

sów sześciu garaży i 2 działki do zabudowy 

kompleksów trzech garaży. 

W związku z zainteresowaniem osób z zew-

nątrz, niebędących członkami Spółdzielni, 

chcących budować garaże na wynajem, Zarząd 

prosi osoby zamieszkałe na Os. Złote Łany 

o rozważenie zakupu działek pod samodzielną 

budowę garaży. Członków zainteresowanych 

prosimy o kontakt ze służbami Spółdzielni do 

31 stycznia 2020 roku. Informacje można uzys-

kać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Słonecznej 

18 A, pokój nr 1. Przy braku zainteresowania 

Zarząd rozważy skierowanie wniosku do Wal-

nego Zgromadzenia o wyrażenie zgody na zby-
cie terenu osobom zainteresowanym w drodze 
przetargu.   

W przeciągu kilkunastu lat do Spółdzielni zgła-

szali się członkowie wstępnie zainteresowa-

ni zakupem działek, jednakże ostatecznie wy-

cofywali się z zamiaru kupna. Spółdzielnia 

w ostatnich latach, w ramach robót remonto-

wych, sukcesywnie na w/w teren nawoziła zie-

mię i gruz wyrównując teren pod ewentualną 

zabudowę.

UWAGA MIESZKAŃCY 
OS. ZŁOTE ŁANY
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Głównym obszarem i najbardziej istotnym 
w działalności spółdzielni mieszkaniowej jest 

Generalnie spółdzielnie mieszkaniowe rzą-
dzą się swoimi prawami. Podlegają m.in. 
przepisom Ustawy o spółdzielniach miesz-

kaniowych i swoim wewnętrznym regula-

minom oraz statutom. Ten, kto myśli, że cały 
czynsz, jaki lokator płaci za swoje mieszka-
nie, to czysty zarobek spółdzielni, ten się my-
li. Bowiem to nie zarobek jest głównym ce-

lem spółdzielni lecz utrzymanie w dobrym 

stanie technicznym budynków oraz utrzy-
manie ich estetyki wraz z otoczeniem. 

Mieszkaniowej stanowią:

działalności spółdzielni.

budynki mieszkalne i użytkowe oraz związa-
ne z nimi grunty, z których korzystają człon-
kowie spółdzielni lub właściciele lokali, nie-

będący członkami spółdzielni. Spółdzielnia 

Mieszkaniowa może mieć także nierucho-

mości służące prowadzeniu działalności spo-
łeczno-oświatowo-kulturalnej (przykłado-
wo: osiedlowe domy kultury, kluby przed-

szkolaka czy kluby seniora), administracyj-

nej oraz nieruchomości przeznaczone do 

„wspólnego" korzystania przez osoby miesz-
kające w budynkach spółdzielczych, choćby 
drogi, place, hydroforownie, parkingi, place 

zabaw, place rekreacyjne itp.

Wyróżniamy dwa obszary 

Spółdzielnia mieszkaniowa ma 
działać na rzecz członków, a nie 
dla zysku.

Istotą spółdzielni mieszkaniowej, a zarazem 
jej celem, zgodnie z Ustawą o spółdzielniach 

mieszkaniowych, jest gospodarowanie zaso-

bami mieszkaniowymi, polegające na zaspo-

kajaniu potrzeb mieszkaniowych i innych 
potrzeb swoich członków oraz ich rodzin. 
Gospodarowanie zasobami mieszkanio-

wymi obejmuje całokształt zagadnień orga-

nizacyjnych, technicznych i finansowych 

związanych z bieżącą eksploatacją zasobów, 
a także z utrzymaniem zasobów w należytym 
stanie technicznym i estetycznym.

Spółdzielnia mieszkaniowa jest podmiotem 

gospodarczym, jednak dość specyficznym. 

Głównym celem działania zgodnie z prawem 
to zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych, 
a nie osiąganie zysku tak jak w „zwykłych” 

podmiotach gospodarczych. Jednak spół-

dzielnie mieszkaniowe mogą i prowadzą 
działalność gospodarczą. Nasza Spółdzielnia 
prowadzi taką działalność, która przynosi ko-
rzyść, a ta korzyść przekłada się na nadwyżkę 

budżetową. 

Majątek Spółdzielni 

zarządzanie nieruchomościami stanowiący-

mi jej mienie. W rezultacie każda spółdziel-

nia prowadzi dwa odrębnie rozliczane ob-
szary działalności: podstawową oraz pozo-
stałą. Podstawową jest eksploatacja i utrzy-
manie nieruchomości. Koszty tej działalno-

ści są pokrywane z opłat lokatorów, a różnica 

pomiędzy opłatami, a kosztami za rok obro-
towy wpływa odpowiednio na wysokość 
opłat w następnym roku. 

Natomiast działalność pozostała spółdzielni 

mieszkaniowej obejmuje wszystkie inne 

aktywności spółdzielni. Na przykład: najem 

lokali użytkowych, dzierżawa terenów pod 
pawilony handlowo-usługowe, dzierżawa 
powierzchni pod reklamy lub banery, itp. 

Uzyskany z niej przychód może po opodat-

kowaniu zostać przeznaczony na cele okre-

ślone przez najwyższy organ w spółdzielni 
Walne Zgromadzenie. W naszym przypadku 
najczęściej Walne Zgromadzenie przeznacza 

nadwyżkę bilansową na zasilenie funduszu 

remontowego lub eksploatacji.  

„bezwynikowa”.

Oznacza to, że działalność 
podstawowa jest 

Spółdzielnia mieszkaniowa 
ponad kreską.

W działalności gospodarczej, prowadzonej 

przez spółdzielnię mieszkaniową, teoretycz-

nie nie występuje pojęcie zysku. Jednak wy-

stępuje nadwyżka bilansowa. Spółdzielnia 
mieszkaniowa może jednak prowadzić dzia-
łalność, która daje jej wynik dodatni. Kiedyś 

spółdzielnie w ogóle nie były kojarzone z in-

westycjami deweloperskimi, zaś kojarzone 

były z minioną epoką i ze skostniałymi struk-
turami. Czasy jednak się zmieniły i niejedna 
spółdzielnia mieszkaniowa ma ciekawą ofer-

tę: np. stawia bloki czy domy konkurując tym 

samym na rynku pierwotnym z dewelopera-

mi lub prowadzi najem lokali mieszkalnych. 
Prowadzona przez spółdzielnię mieszkanio-
wą działalność deweloperska, czy też na ryn-

ku najmu, ma nie tyle służyć osiąganiu zysku, 

co powiększać dochody (nadwyżkę) spół-

dzielni z gospodarowania zasobami miesz-
kaniowymi. Takie rozwiązanie ma prowadzić 
do zmniejszania opłat związanych z utrzy-

mywaniem zasobów spółdzielni. Ma także 

wspomóc efektywniejsze gromadzenie skła-
dek przeznaczanych na fundusz remontowy.

Często również się zdarza, że spółdzielnia 

zarządza nie tylko swoimi budynkami, 

lecz nieruchomościami, które nie stanowią 
jej mienia bądź mienia jej członków. Działa 
wówczas na podstawie umów zawartych 
z właścicielami danych nieruchomości.

Informacja własna Zarządu SM „JAS-MOS”.

Działalność gospodarcza 
spółdzielni mieszkaniowej

l Ustawa z dnia 20.07.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowa-

nia wieczystego we własność (Dz. U. z 2018 r. poz. 1716 z późn. 

zmianami) weszła w życie w dniu 5 października 2018 r.

l Odrębni właściciele lokalu sami są stroną dla Skarbu Pań-

stwa w ramach swoich udziałów w częściach wspólnych nie-

ruchomości i samodzielnie muszą załatwić wszystkie formal-

ności oraz mogą podjąć decyzję, czy chcą zapłacić jednorazowo 
całą opłatę przekształceniową, z zastosowaniem bonifikaty, 
czy też opłatę przekształceniową regulować przez 20 lat. Od-

rębni właściciele powinni w tym celu skontaktować się z Urzę-

dem Miasta Jastrzębie-Zdrój lub Starostwem Powiatowym 

w Wodzisławiu Śl. i złożyć wniosek o wyliczenie opłaty jednora-
zowej wraz z deklaracją zapłaty całości w br. Spółdzielnia nie 
może działać w imieniu odrębnego właściciela.  

l Spółdzielnia aktualnie zapłaciła całą jednorazową opłatę dla 
wszystkich nieruchomości budynkowych przeznaczonych na cele 

mieszkaniowe. 

l Spółdzielnia była użytkownikiem wieczystym gruntów będą-
cych własnością Skarbu Państwa i nadal nim pozostanie w przy-

padku gruntów niezabudowanych, znajdujących się pod pawi-

lonami usługowymi, siedzibą Spółdzielni, itp. 

l Potwierdzeniem przekształcenia wieczystego we własność jest 
zaświadczenie Urzędu Miasta (Jastrzębie-Zdrój) lub Starostwa 

Powiatowego (Wodzisław Śl.), które stanowi również podstawę 

wpisu do Ksiąg Wieczystych.

l W związku ze skorzystaniem z 60-cio procentowej bonifikaty, 
lokatorzy opłatę przekształceniową będą spłacali tylko przez 8 lat 

w niezmienionej wysokości równej ostatniej opłacie z tytułu użyt-

kowania wieczystego. 

l W wyniku ustawy prawo użytkowania wieczystego gruntów za-

budowanych na cele mieszkaniowe przekształciło się w prawo 

własności od dnia 1 stycznia 2019 r.

l Dotychczasową opłatę za użytkowanie wieczyste zastąpiła 
opłata przekształceniowa, która wnoszona jest przez okres 20 lat, 

jeżeli użytkownik wieczysty nie wniesie opłaty jednorazowo, 

a ustawa gwarantuje, że  pierwsza opłata przekształceniowa bę-

dzie równa  ostatniej opłacie za wieczyste użytkowanie. 

l Spółdzielnia załatwia wszystkie formalności dla udziałów 
w gruntach, które są własnością Spółdzielni, czyli załatwia 
wszystko za posiadaczy spółdzielczego własnościowego prawa 

do lokalu, najemców lokali mieszkalnych i lokali użytkowych 

w budynkach mieszkalnych.

l Walne Zgromadzenie wyraziło zgodę na wniesienie jednora-
zowej opłaty w ramach wewnętrznej pożyczki z funduszu zasobo-

wego w roku bieżącym z zastosowaniem 60-cio procentowej bo-

nifikaty – uchwała WZ Nr 12/2019.

W związku z licznymi pytaniami naszych mieszkańców dotyczą-

cymi przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów 

we własność przypominamy podstawowe informacje w tym 
zakresie:

l Wniesienie jednorazowo całej opłaty przekształceniowej poz-

wala skorzystać z bonifikaty (na terenie miast Jastrzębie-Zdrój 

i Wodzisław Śl. w bieżącym roku bonifikata wynosi 60 %).

Przekształcenie 
użytkowania 
wieczystego 
we własność
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PORADY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI 
DLA SENIORA

W związku z tym Spółdzielnia Mieszkaniowa „JAS-MOS” wy-

korzystuje stronę internetową (www.jastrzebie.slaska. 
policja.gov.pl/k10/prewencja/nie-reagujesz-akceptuj) 

naszej Powiatowej Komendy Policji, która przygotowała ze-
staw porad adresowanych do seniorów naszego miasta, 
przedstawiających podstawowe zasady postępowania 

w wybranych sytuacjach życia codziennego. Opracowali 
wskazówki, które pozwolą na uniknięcie, lub przynajmniej 

ograniczenie najbardziej niebezpiecznych dla nich zagro-
żeń.

JESTEM BEZPIECZNY PRZY BANKOMACIE, 

W BANKU I NA POCZCIE

Obecnie powszechnym stało się korzystanie z kart płat-
niczych czy kart kredytowych, a wiele transakcji finanso-

wych możemy przeprowadzić przez internet czy za pośred-

nictwem banku lub poczty. W niektórych sytuacjach zwią-
zanych z wykorzystaniem tych możliwości narażeni jesteś-

Mamy nadzieję, że porady te zostaną wykorzystane 
przez adresatów. Zachęcamy więc zarówno seniorów, 

jak i wszystkie osoby mające z nimi kontakt, do zapo-
znania się z naszymi poradami, wspólnego ich prze-

dyskutowania i wykorzystania w życiu codziennym.

my na wiele niebezpieczeństw. Możemy ich jednak unikać, 

czy ograniczyć szansę ich zaistnienia, przestrzegając przy-
jęte przez świadczących usługi zalecenia i procedury bez-

pieczeństwa. Warto też skorzystać z poniższych porad.

1. Podchodząc do bankomatu, jeszcze przed włożeniem 

karty, zwracajmy uwagę czy na klawiaturze i czytniku karty 
nie są zamontowane dodatkowe nakładki. Najlepiej jest 

korzystać z bankomatów sprawdzonych, które wizualnie 
znamy (zauważenie wszelkich zmian w ich konstrukcji bę-

dzie łatwiejsze).

2.  Korzystając z bankomatu wprowadzajmy kod PIN i od-
bierajmy gotówkę dyskretnie, tak by nie mogły tego do-

strzec osoby obce stojące w pobliżu. Podobnie postępujmy 
przy płaceniu kartą w kasach. Kodu PIN do karty nie trzy-

majmy wraz z nią (na karteczkach w portfelu, w telefonie 
komórkowym czy poprzez napisanie go na samej karcie) 
i pod żadnym pozorem nie przekazujmy go osobom po-

stronnym - zwłaszcza tym, które przez telefon podały, że są 
przedstawicielami naszego banku i poinformowały o kra-

dzieży karty. Zastrzegając kartę po kradzieży sami dzwoń-
my pod numer wskazany przez bank.

3.  Płacąc kartą w sklepie czy innym punkcie usługowym 

obserwujmy wszelkie czynności z nią wykonywane, nie 
traćmy jej z oczu.

4.  Chowając kartę płatniczą po transakcji pamiętajmy, że 

robiąc to ostentacyjnie wskazujemy kieszonkowcom miej-
sce jej przechowywania. Chowajmy ją dyskretnie w we-

wnętrznych częściach ubrania. 
5.  Rozważmy czy cała gotówka, która jest ulokowana na 
koncie w banku musi być dostępna za pośrednictwem kar-

ty lub internetu. Warto jest wprowadzić limit dzienny wy-
płat, a także rozdzielić pieniądze na dwa konta.

6.  Wykonując operacje na swoim koncie przy pomocy in-
ternetu bezwzględnie przestrzegajmy bankowych pro-

cedur bezpieczeństwa. Pod żadnym pozorem nie udzielaj-

my osobom obcym informacji o sobie (danych personal-
nych, adresu, numeru pesel, serii i nr dowodu osobistego, 

itd.), numerze konta i obowiązujących hasłach, zwłaszcza 
przez telefon czy internet (e-mail). Wszelkie sprawy doty-

czące współpracy z bankiem załatwiajmy osobiście w jego 
placówkach lub w porozumieniu ze znanym agentem. 
O wszelkich sytuacjach naruszających procedury bezpie-

czeństwa natychmiast powiadamiajmy bank i Policję.
7.  Nie odpowiadajmy na listy e-mail pochodzące od osób 

nieznanych i zawierające różne załączniki czy odsyłacze.
8.  Wykonując potrzebne transakcje w kasie placówki ban-

kowej lub poczty zachowajmy dyskrecję. Pozostali klienci 

nie muszą wiedzieć ile mamy pieniędzy na koncie czy ile 
właśnie wypłaciliśmy.

Wśród wielu zdarzeń z jakimi spotykają się w swojej pracy śląscy policjanci i strażacy, szczególną uwagę zwracają te, w których ofiarami 

stali się najsłabsi członkowie naszego społeczeństwa: dzieci, inwalidzi czy osoby starsze. Są to osoby o szczególnych predyspozycjach 

psychicznych: ufne, życzliwe, otwarte, często nie posiadające dostatecznej wiedzy pozwalającej na właściwą ochronę przed zagrożeniami.

Przeciętnie jeden mieszkaniec Jastrzębia-

Zdroju wytwarza ok. 420 kg odpadów ko-
munalnych w roku. Wśród nich są: opako-

wania z tworzyw sztucznych, szkła czy ma-
kulatura. Zebrane selektywnie stanowią 

cenny surowiec wtórny, który nadaje się do 

dalszego przetworzenia. Wrzucone zaś do 
pojemnika na odpady zmieszane (niesegre-

gowane) tracą bezpowrotnie na swojej war-
tości. Oklejone odpadami kuchennymi, hi-

gienicznymi, zmiotkami czy odchodami 
zwierzęcymi nadają się jedynie w niewie-
lkiej ilości do recyklingu.  

Zadaniem naszej instalacji jest odbiór od-

padów komunalnych, doczyszczenie odpa-
dów zebranych w sposób selektywny (w po-
jemnikach żółtych, niebieskich i zielonych) 

oraz sortowanie odpadów zebranych 
w sposób zmieszany w celu przekazania ich 

do dalszego recyklingu. Odpady, których 

nie da się dalej przetworzyć, odzyskać ma-

teriałowo lub poddać obróbce termicznej 
trafiają na składowisko.

O zdanie na temat obowiązku selektyw-

nego zbierania odpadów w naszych gospo-
darstwach domowych poprosiliśmy Pana 

Mateusza Golika, który prowadzi Regional-

ną Instalację Przetwarzania Odpadów Ko-
munalnych w Rybniku. 

W świetle bardzo precyzyjnych i wyśrubo-

wanych norm dotyczących poziomu recy-
klingu odpadów, bez udziału mieszkańców 

w procesie segregowania u źródła, czyli na 

poziomie gospodarstw domowych, jesteś-
my wszyscy narażeni na nieustanne pod-

wyżki „opłat śmieciowych”, a jednocześnie 
wyrządzamy wielką szkodę środowisku 

i naszemu zdrowiu.

Tak więc na pytanie: czy segregowanie od-

padów komunalnych u źródła (w gospodar-
stwach domowych) jest konieczne? Odpo-

wiedź brzmi – TAK, jest niezbędne.

Najlepiej sytuację obrazują liczby. Z odpa-

dów wysegregowanych w gospodarstwach 

domowych instalacja jest w stanie odzy-
skać: 60% surowca z pojemnika żółtego, 

95% z pojemnika niebieskiego oraz do 
100% z pojemnika zielonego. Natomiast 

poziom odzysku z odpadów zmieszanych 
to maksymalnie kilka procent z uwagi na ich 
zanieczyszczenie. 

Czy segregowanie odpadów komunalnych 
w naszych mieszkaniach jest konieczne?
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