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Rozmowa z Przewodniczącym Rady Nadzorczej 
Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS” 
p. Bartłomiejem Sułkowskim

Aby nie doprowadzić do wewnętrznych sporów warto było zwrócić się o ostateczny głos do suwerena naszej Spółdzielni, 

czyli do Członków na Walnym Zgromadzeniu. Taką decyzję podjęła Rada Nadzorcza i jak się okazało była to dobra decyzja. 

Bo poza sprawami personalnymi zostały wyjaśnione sprawy finansowe i zapewniona spokojna praca na następny rok 

– mówi w wywiadzie Przewodniczący Rady Nadzorczej SM „JAS-MOS” - Bartłomiej Sułkowski 

Spotykamy się już w styczniu 2018 roku, 
ale ja chciałem jeszcze zapytać Pana o rok 
2017, a także o ostatnie posiedzenie Rady 
Nadzorczej. Jak ocenia Pan miniony rok 
w naszej Spółdzielni?

 Ostatni, 2017 rok, dla naszej Spółdziel-
ni był dobry, choć nie brakowało małych za-
wirowań. Mówiąc, że był dobry mam na my-
śli to, że pracownicy oraz Zarząd wykony-
wali swoje zadania bez większych zastrze-
żeń. Spotykaliśmy się, jako Rada Nadzorcza, 
z bardzo dobrymi ocenami ich pracy wysta-
wianymi przez lokatorów, którzy zauważyli 

poprawę w funkcjonowaniu Spółdzielni, co 
bardzo cieszy. Warto zauważyć, że poprawa  
funkcjonowania Spółdzielni nie byłaby mo-
żliwa bez zaangażowania i współpracy pra-
cowników oraz Członków naszej Spół-
dzielni. Zwłaszcza, że jako Rada Nadzorcza 
oraz Zarząd nie uniknęliśmy problemów, 
nazwałbym to sporem kompetencyjnym. 
Ale poradziliśmy sobie wspólnie z tym pro-
blemem w listopadzie i grudniu na sześciu 
częściach Walnego Zgromadzenia. Dlatego 
chciałbym wszystkim uczestnikom Wal-
nego Zgromadzenia serdecznie za to po-
dziękować.

Czy faktycznie musiało dojść do Walnego 
Zgromadzenia pod koniec roku - to trochę 
nietypowa data jak na spółdzielnię 
mieszkaniową?

 Jak już nadmieniałem w Spółdzielni do-
szło do sporu kompetencyjnego pomiędzy 
poprzednim Przewodniczącym Rady Nad-
zorczej, a Prezesem Zarządu. Ponadto po-
wstała w Radzie Nadzorczej rozbieżność 
w sprawie interpretacji braku (4 głosy) 
otrzymania absolutoriom przez prezesa Za-
rządu podczas wiosennego Walnego Zgro-
madzenia. Członkowie na tych samych ze-

braniach przyjęli w całości sprawozdanie Za-
rządu z działalności Spółdzielni, sprawozda-
nie finansowe oraz sprawozdanie Rady Nad-
zorczej. Przyjęto uchwałę o podziale nadwy-
żki budżetowej. Aby nie doprowadzić do we-
wnętrznych sporów warto było zwrócić się 
o ostateczny głos do suwerena naszej Spół-
dzielni, czyli do Członków na Walnym Zgro-
madzeniu. Taką decyzję podjęła Rada Nad-
zorcza i jak się okazało była to dobra decyzja. 
Bo poza sprawami personalnymi zostały wy-
jaśnione sprawy finansowe i zapewniona 
spokojna praca na następny rok.

                       Ciąg dalszy na stronie 2

Przewodniczący Rady Nadzorczej 
p. Bartłomiej Sułkowski otwiera obrady 

Walnego Zgromadzenia – część Os. Zdrój
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Lp.
RODZAJ  PODEJMOWANYCH 
DZIAŁAŃ WINDYKACYJNYCH OD I-XII/2016 OD I-X/2017

PORÓWNANIE 
X 2017 / XII 2016  w %

1.
Przeprowadzone wizje
Pisma ponaglające: 
w tym prąd

137
1066
184

62
671
160

45
63
87

2.
Spotkania z dłużnikami (Komisja ds. zaległości):
- liczba spotkań
- osoby wezwane

6
199

5
213

83
107

3.

Wezwania na Radę Nadzorczą
- liczba posiedzeń
- osoby wezwane
- wykluczeni
- złożone oświadczenia

13
25 nowych + 12 ponownie

9
7

7
18 nowych + 9 ponownie

6
4

54

67
57

4.

Skierowane pozwy do Sądu Rejonowego
- o zapłatę
- o eksmisję 
Wartość skierowanych pozwów o zapłatę

173
6

594  085 zł

117
1

381  724 zł

68
17
64

5.

Uzyskane wyroki
- o zapłatę
- o eksmisję 
w tym z prawem do lokalu socjalnego

217
12
9

105
5
5

48
42
56

6.

Sprawy oddane do Komornika Sądowego
- o zapłatę
- o eksmisję
- egzekucja z prawa do lokalu
Wartość spraw przekazanych do egzekucji

170
2

15
572  589 zł

69
1
2

227  222 zł

41
50
13
40

7.

Zrealizowane wyroki o eksmisję
- bez wskazania lokalu socjalnego
- do lokalu socjalnego 
- komisyjne wejścia
- zdane dobrowolnie

1
4
0
7

0
1
1
4

-
25
-

57

8. Kwota wyegzekwowana przez Komornika Sądowego 376  479 zł 234  668 zł 62

9. Kwota uzyskanych przez lokatorów dodatków mieszkan. 636  318 zł 524  961 zł 82

10. Porozumienia w sprawie spłaty zaległości w ratach 138 90 65

11. Umowy z UM  
(kwoty uzyskane za niedostarczenie lokalu socjalnego) 647  533 zł 523  639 zł 81

Ciąg dalszy ze strony 1  
 Ponadto Walne Zgromadzenie omówi-
ło sprawy bieżące naszej Spółdzielni, a tak-
że zaplanowano  remonty na rok 2018. I co 
najważniejsze zostały wprowadzone bar-
dzo istotne zmiany w statucie wynikające ze 
zmian ustawowych, ale także zmiany wy-
nikające z wniosków naszych Członków. Nie 
zmarnowaliśmy ani czasu, ani potencjału 
członków spółdzielni.

Rada Nadzorcza w grudniu obradowała 
już w nowym składzie?   

 Tak, 19 grudnia 2017 roku po raz pier-
wszy w posiedzeniu Rady Nadzorczej ucze-
stniczył pan Mirosław Jagodziński. Podczas 
tego posiedzenia, między innymi, został za-
twierdzony plan remontów, który przygo-
tował Zarząd, a który był już skonsultowany 
w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia. 
Omówiliśmy i zatwierdziliśmy plan finanso-
wo-gospodarczy na rok 2018. Przyjęliśmy 
także plan pracy Rady Nadzorczej oraz Ko-
misji Rewizyjnej. 

Czy Rada Nadzorcza dokonała 
jakieś poważne korekty w planie 
finansowo-gospodarczym na 2018 rok?

 W związku z dokonanymi zmianami 
w statucie dokonaliśmy korekty dotyczącej 
kwestii rozliczania kosztów tak zwanego 
dodatkowego sprzątania (części wspólnych 
klatek powyżej parteru) i wyłączenie tej 
usługi z opłaty eksploatacyjnej. Wysokość 
opłaty za dodatkowe sprzątanie jest różna 
w zależności od powierzchni sprzątanej 
w danej nieruchomości i odpowiada ade-
kwatnym kosztom poniesionym na danej 
(klatce) nieruchomości. Takie rozliczenie 
wynika wprost z prawa spółdzielczego. 
Każde inne rozliczenie np. ryczałtowe, jed-
nakowe dla wszystkich nieruchomości (np. 
3 złote) jest niesprawiedliwe i niezgodne 
z faktycznymi poniesionymi kosztami.  Jako 
Rada Nadzorcza SM „JAS-MOS” nie ocenia-
my sposobu rozliczania kosztów innych 
spółdzielni mieszkaniowych pod względem 
stosowania inżynierii księgowej czy też in-
nych decyzji władz tamtejszych spółdzielni. 
Pragnę podkreślić, że nasi Członkowie na 
Walnym Zgromadzeniu wyraźnie określili, 
że należy tą usługę  rozliczać osobno oraz 
koszty mają być wyliczone realnie. I tak też 
zostało przez nas uczynione.

Jakie jeszcze tematy były 
poruszane przez Radę? 

 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
p. Krzysztof Kordela przedstawił Radzie 
Nadzorczej protokół z kontroli windykacji 
zaległości w opłatach czynszowych za loka-
le mieszkalne. Komisja Rewizyjna stwier-
dziła, że dokumentacja jest prowadzona 
prawidłowo, a zastosowane procedury win-
dykacji spowodowały spadek zadłużenia. 
Stan zadłużenia aktualnych użytkowników 
lokali na dzień 31.10.2017 r. wynosił 
2 276 186,60 (bez odsetek od nietermino-
wych płatności). W porównaniu do stanu 
zaległości do 31.12.2016 roku, które wy-
nosiły 2 562 918,82 zł  odnotowaliśmy spa-
dek w minionym roku o 286 732,22 zł. Jed-
nak należy podkreślić, że to zadłużenie jest 
duże. 

Dziękuję za rozmowę. 

 Obok przedstawiamy strukturę zale-
głości na 31.10.2017 r. w porównaniu do 
31.12.2016 r.; wykres zaległości czynszo-
wych w 2017 r. z podziałem na miesiące; za-
kres podejmowanych działań windykacyj-
nych.

Lp.
Wyszczególnienie

XII / 2016 X / 2017

liczba lokali 
zadłuż.

zaległości wg stanu 
na dzień 31.12.2016

% udział  
w całości zadłuż.

liczba lokali 
zadłuż.

zaległości wg stanu 
na dzień 31.10.2017

% udział 
w całości zadłuż.

1. Ogółem zaległości 
powyżej 3 m-cy, w tym: 357 205 785 3,61 80,3% 306 181 910 6,52 79,9

lokatorskie 4 6584,99 0,3 3 5 664,93 0,3

własnościowe 210 1 279 504,05 49,9 180 1 152 220,85 50,6

bez tytułu 13 57 584,47 2,3 11 48 753,38 2,1

najem 47 292 993,26 11,4 38 239 870,43 10,5

odrębna własność 83 421 186,84 16,4 74 372 596,93 16,4

2.
Ogółem zaległości 
do 3 m-cy, w tym: 1521 505 065,21 19,7% 1345 457 080,08 20,1

lokatorskie 21 6 755,85 0,3 13 4 340,21 0,2

własnościowe 985 319 772,82 12,5 883 291 587,78 12,8

bez tytułu 11 7 900,17 0,3 10 6 149,21 0,3

najem 92 46 418,14 1,8 104 48 702,47 2,1

odrębna własność 412 124 218,23 4,8 335 106 300,41 4,7

3. Zaległości OGÓŁEM 1878 2 562 918,82 100,00% 1651 227 618 6,6 100,0%

Struktura zaległości czynszowych na dzień 31.10.2017

Zakres podejmowanych działań windykacyjnych

Wykres zaległości czynszowych
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Opłaty za mieszkanie w 2018 roku

 Jak już pisaliśmy, w kalkulacji stawek 
opłaty eksploatacyjnej uwzględnia się okres 
zawiadomienia użytkowników lokali o zmianie 
wysokości opłat zależnych od Spółdzielni, wy-
nikający z ustawy o spółdzielniach mieszka-
niowych. Również zgodnie z art. 6 ust. 1 usta-
wy o spółdzielniach mieszkaniowych różnica 
między kosztami eksploatacji i utrzymania da-
nej nieruchomości zarządzanej przez spół-
dzielnię, a przychodami z opłat zwiększa od-
powiednio przychody lub koszty eksploatacji 
i utrzymania danej nieruchomości w roku na-
stępnym. Dlatego powstałe w trakcie realiza-
cji planu w danym roku nadwyżki kosztów nad 
przychodami lub przychodów nad kosztami 
w odniesieniu do poszczególnych nierucho-
mości oraz poszczególnych rodzajów opłat na-
liczanych w Spółdzielni użytkownikom lokali 
uwzględniane są każdorazowo w kalkulacji 
stawek poszczególnych opłat w okresach na-
stępnych.  Dodatkowo w kalkulacji stawki dla 
członków Spółdzielni uwzględnia się szacowa-
ne pożytki z działalności Spółdzielni osiągnię-
te w danym roku, które po podjęciu stosownej 
decyzji przez Walne Zgromadzenie zostaną 
przeznaczone na pokrycie kosztów eksploata-
cji i utrzymania nieruchomości w zakresie ob-
ciążającym członków Spółdzielni. Jak widać 
Spółdzielnia nie może kalkulować stawek eks-
ploatacyjnych w dowolny sposób, lecz tylko 
w oparciu o Ustawę o spółdzielniach mieszka-
niowych oraz Statut i Regulaminy wewnę-
trzne. 

 W grudniu 2017 roku Rada Nadzorcza za-
twierdziła plan finansowo-gospodarczy na 
2018 rok oraz stawki poszczególnych opłat 
eksploatacyjnych z podziałem na nieruchomo-
ści. W związku z powyższym Nasi Mieszkańcy 
pod koniec zeszłego roku otrzymali informa-
cję o zmianie opłat eksploatacyjnych od mie-
siąca kwietnia 2018 roku. W zależności od nie-

ruchomości podstawowa opłata eksploata-
cyjna dla osób posiadających członkostwo 
w Spółdzielni  kształtuje się na poziomie od 
1,15 do 2,31 zł/m²/m-c. W przypadku 50-ciu 
nieruchomości uległa ona obniżeniu, na 7 nie-
ruchomościach stawka podstawowej opłaty 
eksploatacyjnej została podwyższona, gdyż 
dotychczasowa nie pokryłaby planowanych 
kosztów skalkulowanych na rok 2018, jednak 
podwyżka nie przekroczyła 0,09 zł/m²/m-c. 

 Poniżej prezentujemy Państwu wykresy 
opłat czynszowych trzech losowo wybranych 
lokali mieszkalnych, których właściciele po-
siadają członkostwo w Spółdzielni. Dokona-
liśmy porównania tychże opłat, zestawiając 
rok 2017 z rokiem 2018. 
 
 Kolor niebieski obrazuje wysokość opłat 
zależnych od Spółdzielni, natomiast kolor 
z i e l o n y  w s k a z u j e  o p ł a t y  n i e z a l e ż n e , 
wynikające z obowiązujących przepisów 
zewnętrznych.

 Jak widać na wykresach w 2018 roku wy-
odrębniona została opłata eksploatacyjna 
skalkulowana odpowiednio na pokrycie kosz-
tów związanych z czynnościami wykonywany-
mi w ramach dodatkowego sprzątania klatek 
schodowych powyżej parteru. Stało się tak 
w związku z wnioskiem lokatorów o zmianę 
sposobu rozliczania „dodatkowego sprząta-
nia” klatek schodowych powyżej parteru zło-
żonym na Walnym Zgromadzeniu, które odby-
ło się w maju 2017 roku. Wówczas podjęto 
Uchwałę opiniodawczą wyrażającą, iż w/w 
sprzątanie powinno być rozliczane  na 1 lokal 
mieszkalny. W związku z tym Zarząd Spół-
dzielni Mieszkaniowej wraz z Komisją Statuto-
wą przygotował projekt uchwały nr 3/II/2017 
zmieniający zapis w Statucie Spółdzielni Mie-
szkaniowej „JAS-MOS” dotyczący m.in. rozli-

czania usług dodatkowych na lokal, w których 
zawarte jest dodatkowe sprzątanie. To Walne 
Zgromadzenie odbyło się na przełomie listo-
pada i grudnia 2017r. Na przedstawionych wy-
kresach widać, że opłata eksploatacyjna, fun-
dusz remontowy oraz dodatkowe sprzątanie 
jako składniki zależne od Spółdzielni, stano-
wią jedynie od 25% do 42% całkowitych kosz-
tów utrzymania lokalu mieszkalnego. Pozo-
stałe składniki to opłaty niezależne od Spół-
dzielni. Opłata zaliczkowa na pokrycie kosz-
tów związanych z centralnym ogrzewaniem 
czy zaliczka na poczet kosztów zużycia wody 
zależą wyłącznie od lokatorów. Koszty zwią-
zane z tymi opłatami są rozliczane indywidual-
nie z każdym lokatorem i to w głównej mierze 
od niego zależy w jakiej wysokości poniesione 
koszty zostaną z nim rozliczone. Należy tutaj 
również podkreślić, że wprowadzona zalicz-
kowa opłata na pokrycie kosztów związanych 
z gospodarowaniem odpadami, podatek od 
nieruchomości czy wieczyste użytkowanie 
uzależnione są od decyzji administracyjnych 
Urzędu Miasta.

 Szanowni Państwo, chcielibyśmy jeszcze 
raz przypomnieć co kryje się pod pojęciem 
„opłata eksploatacyjna”? Generalnie, są to 
opłaty zaliczkowe wnoszone przez Naszych 
Mieszkańców, przeznaczone na pokrycie wy-
datków (kosztów) utrzymania i eksploatacji 
nieruchomości budynkowych, terenów osie-
dlowych i obsługi administracyjnej. Są to m.in.: 
ź  wszelkie przeglądy okresowe i obligato-
ryjne: budowlane, p.poż, kominiarskie,
ź  energia elektryczna zużyta na klatkach 
schodowych i w pomieszczeniach wspólnego 
użytku,
ź  utrzymanie placów zabaw,
ź  amortyzacja środków trwałych,
ź  dezynsekcja, dezynfekcja i deratyzacja czę-
ści wspólnych,

ź  sprzątanie klatek schodowych, piwnic, te-
renów zewnętrznych, 
ź  odśnieżanie, konserwacja i pielęgnacja te-
renów zielonych,
ź  podatek od nieruchomości części wspól-
nych oraz ubezpieczenie zasobów,
ź  konserwacje w budynkach oraz urządzeń 
osiedlowych (m.in. instalacji domofonowej, 
monitoringu terenów zewnętrznych),
ź  pogotowie awaryjne,
ź  utrzymanie mienia przeznaczonego do 
wspólnego użytku,
ź  inne koszty (m.in. kosze, ławki, zakup regu-
laminów, tablic, gablot, odprowadzenie wód 
deszczowych z powierzchni utwardzonych, 
usługi transportowe),
ź  koszty utrzymania służb konserwacyjnych 
w tym m.in. wynagrodzenia pracowników 
wraz z narzutami (ZUS, ZFŚS, PFRON), mate-
riały i narzędzia oraz usługi obce (opłaty tele-
komunikacyjne, usługi transportowe) oraz ko-
szty utrzymania i remontu pomieszczeń dla 
konserwatorów, ryczałty samochodowe, 
ź  koszty utrzymania administracji osiedlo-
wych w tym m.in. wynagrodzenia pracowni-
ków wraz z narzutami, materiały biurowe i na-
rzędzia niezbędne do pracy, usługi obce, utrzy-
mania pomieszczeń biurowych administracji, 
magazynowych,
ź  koszty zarządzania, m.in. wynagrodzenia 
pracowników biura Zarządu oraz Rady Nad-
zorczej wraz z narzutami, szkolenia pracowni-
ków, ryczałty samochodowe, delegacje, mate-
riały biurowe, koszty utrzymania pomiesz-
czeń biurowych, opłaty bankowe i pocztowe, 
badanie bilansu, koszty związane z organiza-
cją Walnego Zgromadzenia, koszty publikacji 
biuletynu „Nasze Mieszkanie”, usługi prawne 
i informatyczne. 

Prezes Zarządu 
Piotr Szereda 

Opłaty dot. lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku przy ulicy Zielonej 
70,03 m2, 4 osoby zamieszkałe 

Opłata eksploatacyjna 
(z dodatkowym 

sprzątaniem)147,76

Fundusz 
remontowy 

105,05

Podatek i 
wieczyste

10,50

Pozostałe opłaty (tj. antena, 
przyłącze wod-kan, 

SAT,monitoring)
19,01

Zaliczka na odpady komunalne 
50,40

Zaliczka na c.o. 
252,81

Zimna woda 
159,65

Wodomierz 
radiowy

1,67

2017 rok (czynsz 746,85 zł w tym opłaty zależne od Spółdzielni 

252,81 zł tj. 33,85% sumy wszystkich opłat)

2018 rok (czynsz 743,95 zł w tym opłaty zależne od Spółdzielni                  

249,91 zł tj. 33,59% sumy wszystkich opłat)

Sprzątanie 
dodatkowe

10,40
Opłata eksploatacyjna 

(bez dodatkowego 
sprzątania)134,46

Fundusz 
remontowy 

105,05

Podatek i 
wieczyste

10,50

Pozostałe opłaty (tj. 
antena, przyłącze wod-
kan, SAT,monitoring)

19,01

Zaliczka na odpady 
komunalne 

50,40

Zaliczka na c.o. 
252,81

Zimna woda 
159,65

Wodomierz 
radiowy

1,67

W dzisiejszym biuletynie kontynuujemy temat z lutego 2017, gdzie pokrótce omówiliśmy już ponoszone wydatki (koszty), na 

pokrycie których kalkulowana jest opłata eksploatacyjna. Jak co roku w Naszej Spółdzielni przełom listopada i grudnia to bardzo 

pracowity okres, a dzieje się tak, m.in. za sprawą konieczności sporządzenia planu finansowo-gospodarczego, planu remontów na 

kolejny rok oraz kalkulacji stawek poszczególnych opłat eksploatacyjnych. 



Opłaty dot. lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku przy ulicy
55,25 m2, 4 osoby zamieszkałe

Opłata 
eksploatacyjna 
(z sprzątaniem 
dodatkowym)

137,57

Fundusz 
remontowy 

60,78

Pozostałe opłaty (tj. 
antena, przyłącze wod-

kan, SAT)
3,09

Podatek i 
wieczyste

13,26

Zaliczka na odpady 
komunalne 

50,40

Zaliczka na c.o. 
143,05

Zimna woda 
64,80

Wodomierz 
radiowy

1,67

2017 rok (czynsz 474,62 zł w tym opłaty zależne od Spółdzielni 

198,35 zł tj. 41,79% sumy wszystkich opłat)
2018 rok (czynsz 476,04 zł w tym opłaty zależne od Spółdzielni 

199,77 zł tj. 41,96% sumy wszystkich opłat)

Sprzątanie 
dodatkowe

11,36

Opłata 
eksploatacyjna 
(bez sprzątania 
dodatkowego)

127,63

Fundusz 
remontowy 

60,78

Pozostałe opłaty (tj. 
antena, przyłącze 

wod-kan, SAT)
3,09

Podatek i 
wieczyste

13,26

Zaliczka na odpady 
komunalne 

50,40

Zaliczka na c.o. 
143,05

Zimna woda 
64,80

Wodomierz 
radiowy

1,67

Opłaty dot. lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku przy ulicy Kopernika 
35,03 m2, 3 osoby zamieszkałe

Opłata eksploatacyjna 
(z dodakowym 

sprzątaniem)64,81

Fundusz 
remontowy 

35,03
Pozostałe opłaty (tj. 

antena, przyłącze 
wod-kan, SAT)

3,24

Podatek i wieczyste
7,01

Zaliczka na odpady 
komunalne 

37,80

Zaliczka na c.o. 
122,25

Zimna woda 
91,31

Wodomierz 
radiowy

1,67

2017 rok (czynsz 363,11 zł w tym opłaty zależne od Spółdzielni 

99,84 zł tj. 27,49% sumy wszystkich opłat)

2018 rok (czynsz 368,99 zł w tym opłaty zależne od Spółdzielni 

105,71 zł tj. 28,65% sumy wszystkich opłat)

Sprzątanie 
dodatkowe

7,98
Opłata eksploatacyjna 

(bez dodatkowego 
sprzątania)62,70

Fundusz 
remontowy 

35,03 Pozostałe opłaty (tj. 
antena, przyłącze 

wod-kan, SAT)
3,24

Podatek i wieczyste
7,01

Zaliczka na odpady 
komunalne 

37,80

Zaliczka na c.o. 
122,25

Zimna woda 
91,31

Wodomierz 
radiowy

1,67
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Wiejskiej



PRZEGLĄDY A BEZPIECZEŃSTWOPRZEGLĄDY A BEZPIECZEŃSTWOPRZEGLĄDY A BEZPIECZEŃSTWO

 Szczególną uwagę i staranność należy za-
chować podczas wykonywania przeglądów in-
stalacji gazowej oraz kominowej. Urządzenia 
gazowe w trakcie użytkowania emitują spali-
ny. Poprawny proces spalania gazu nie powi-
nien emitować szkodliwego tlenku węgla (cza-
du), ewentualnie emitować śladowe jego ilo-
ści. Bywa jednak tak, że proces spalania jest za-
kłócony poprzez niesprawne urządzenie. Stę-
żenie tlenku węgla w spalinach może wtedy 
wzrosnąć do niebezpiecznego dla zdrowia lub 
życia poziomu. W niektórych okolicznościach 
często prowadzi to do nieszczęśliwych wypad-
ków, tzw. zaczadzenia. Dlatego należy pamię-
tać o zapewnieniu dopływu powietrza do po-
mieszczenia, w którym znajduje się urządze-
nie gazowe (otwory w dolnej części drzwi o su-
marycznej powierzchni min. 220 cm²), utrzy-
maniu drożności przewodów kominowych 
i kratek wentylacyjnych oraz okresowym (raz 
w roku) przeglądzie i konserwacji urządzeń 
gazowych (lokator powinien te ostatnie zlecać 
osobom do tego uprawnionym we własnym 
zakresie co roku). Nieczyszczony gazowy pod-
grzewacz wody może stanowić realne zagro-
żenie dla użytkownika, gdyż zarówno zabru-
dzone dysze jak i radiator uniemożliwiają peł-
ne spalanie dostarczonego do urządzenia gazu 
i mogą spowodować „produkcję” tlenku węgla 

(tzw. czadu). Podczas przeprowadzania przez 
pracowników Spółdzielni przeglądów instala-
cji gazowej jest przeprowadzane badanie pra-
widłowości procesu spalania gazowych pod-
grzewaczy wody (tzw. piecyków gazowych). 
Osoba przeprowadzająca przegląd, w razie 
wykrycia nieprawidłowości, informuje lokato-
ra o zakazie użytkowania urządzenia do czasu 
wykonania naprawy. Prosimy o traktowanie 
tej informacji bardzo poważnie i bezzwłoczne 
zlecenie przeglądu osobie uprawnionej. 

 Przypominamy kolejny raz o wymaga-
niach i zachowaniach, które mają szczególny 
wpływ na bezpieczeństwo:

ź drzwi do łazienki, powinny otwierać się na 
zewnątrz pomieszczenia, a w dolnej ich 
części powinny znajdować się otwory na-
wiewne o sumarycznym przekroju co naj-
mniej 220 cm², tzw. drzwi „łazienkowe” 
z kilkoma okrągłymi otworami nie speł-
niają wymaganych warunków zapewnia-
jących właściwą wentylację!!!

ź zabrania się stosowania indywidualnych 
wentylatorów na przewodach komino-
wych grawitacyjnych,

ź należy utrzymywać w czystości kratki 
wentylacyjne, na których w trakcie użytko-

ź wania osiada kurz i tłuszcz, zmniejszając 
jednocześnie ich przepustowość,

ź zaleca się coroczny przegląd piecyków ga-
zowych - za ich stan techniczny odpowiada 
sam lokator,

ź nie wolno zamykać nawiewników okien-
nych i należy wietrzyć mieszkanie,

ź przed kąpielą należy najpierw napełnić 
wannę wodą, a dopiero następnie brać ką-
piel, zaś w przypadku korzystania z pry-
sznica zaleca się uchylić okno po stronie 
nawietrznej, by zwiększyć cyrkulację po-
wietrza,

ź dla własnego bezpieczeństwa wskazany 
jest zakup dobrej jakości detektora tlenku 
węgla celem zamontowania w łazience,

ź przy wymianie piecyka gazowego, zaleca 
się zakup piecyka z czujnikiem cofania spa-
lin, który odcina dopływ gazu w razie tzw. 
cofki z komina,

ź przy wymianie kuchenki gazowej zaleca 
się zakup urządzenia z zabezpieczeniem 
przeciwwypływowym, które odcina do-
pływ gazu z razie wygaszenia palnika (np. 
poprzez jego zalanie).

 W przypadku  wątpliwości, co do prawi-
dłowego funkcjonowania wentylacji lub insta-
lacji gazowej, powinniśmy ten fakt niezwło-
cznie zgłosić na osiedlowej administracji, ce-
lem jej sprawdzenia przez odpowiednie słu-
żby, albowiem nieprawidłowe ich działanie 
stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia. Po 
przeprowadzeniu takiej kontroli należy przy-
stąpić do wykonania ewentualnych zaleceń 
pokontrolnych.

 Na zakończenie apelujemy do mieszkań-
ców o umożliwienie służbom wykonanie wy-
maganych przepisami kontroli poprzez udo-
stępnienie lokali w wyznaczonych termi-
nach.
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Szanowni Państwo,

Minęły trzy lata od czasu, kiedy obdarzyli 
mnie Państwo zaufaniem i powierzyli 
mandat Radnego Miasta Jastrzębie-Zdrój. 
Czuję się zatem w obowiązku złożyć przed 
Państwem (jak co roku) sprawozdanie 
z mojej działalności.
 
Co zrobiłem w minionym 
2017 roku?  

 Oprócz podstawowych obowiązków radne-
go, takich jak uczestnictwo w sesjach Rady Mia-
sta, głosowanie za dobrymi dla miasta Jastrzę-
bie-Zdrój rozwiązaniami, pracowałem w Komisji 
Rewizyjnej, wielokrotnie spotykałem się z mie-
szkańcami, którzy przekazywali mi uwagi doty-
czące działalności miasta i urzędu. 

 Wiele z nich zakończyło się interpelacjami do 
pani Prezydent Miasta, w których wykazywałem 
istotne problemy i niejednokrotnie proponowa-
łem sposoby ich rozwiązania. Łącznie w tej ka-
dencji złożyłem 61 interpelacji, a w 2017 roku 16, 
co stawia mnie w czołówce pod względem akty-
wności radnych.

 Szanowni Państwo, wymienię przy tej okazji 
tematy zeszłorocznych interpelacji mojego au-
torstwa, które dotyczyły: zabudowy placów 
przeznaczonych na odpady komunalne; prac 
porządkowych na Osiedlu Przyjaźń; nawiązania 
ścisłej współpracy z radnymi w kwestii przygo-
towania koncepcji rozbudowy i rozwoju strefy 
przemysłowej po byłej KWK "Jas-Mos"; interne-
towego planu Geoportal Toolkit miasta Jastrzę-
bie-Zdrój; remontów ulic: Kościelnej i Kolejowej; 
budownictwa mieszkaniowego na wynajem dla 
mieszkańców Jastrzębia-Zdroju; monotonii ko-
lorystycznej na budynkach wielorodzinnych; 
zmiany organizacji rozkładu jazdy komunikacji 
miejskiej linii nr 108; decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budo-
wa (montaż) instalacji do recyklingu opon i od-
padów gumowych za pomocą pirolizy nisko-
temperaturowej w Jastrzębiu-Zdroju"; zamawia-
nia sadzonek drzew, krzewów oraz kwiatów 
przez komórkę Urzędu Miejskiego; remontu uli-
cy gen. W. Andersa; naprawy krawężnika przy uli-
cy Zielonej oraz prowadzenia inwestycji Dębina. 

 Ponadto, byłem jednym z inicjatorów powo-
łania Komisji Doraźnej ds. współpracy Rady Mia-
sta z Prezydentem Miasta w celu realizacji 
uchwały zobowiązującej Prezydenta Miasta do 
nabycia gruntów i budynków po kończącej 
działalność KWK  "Jas-Mos”. 

 Przedmiotowa Komisja pod moim przewo-
dnictwem pracowała w miesiącu listopadzie 
i grudniu, a jej celem było zjednoczenie ponad 
podziałami wszystkich Radnych oraz Prezyden-
ta  Miasta Jastrzębie-Zdrój i wyraźne przekaza-
nie sygnału mieszkańcom naszego miasta, że je-
steśmy w stanie razem podjąć działania mające 
na celu  utrzymanie odpowiednio wysokiego 
poziomu życia społecznego w naszym mieście. 

 Komisja podjęła się bardzo odpowiedzial-
nego zadania, które miało zmotywować cały sa-
morząd miasta Jastrzębie-Zdrój do współdzia-
łania w kluczowym gospodarczym oraz spo-
łecznym celu. Obecna działalność na terenie 
KWK „Jas-Mos” Spółki Restrukturyzacji Kopalń 
wymusza na naszym samorządzie podejmo-
wanie szybkich działań. SRK zgodnie z prawem 
dąży do likwidacji nieruchomości i ich niezwło-
cznego zbycia. To właśnie dlatego, członkowie 
Komisji Doraźnej przyjęli wysokie tempo prac 
i systematycznych terminów spotkań. Radni 
spotykali się w każdy poniedziałek, a wynikiem 
ich intensywnych prac stało się potwierdzenie, 
że niezbędne jest opracowanie koncepcji roz-
woju terenu bo byłej  KWK „Jas-Mos”  z uwzglę-
dnieniem  przynajmniej czterech stref, to jest:

STREFY komunikacyjnej – drogowo -  kolejowej,
STREFY przeznaczonej pod centrum logistycz-
ne, przeładunkowe, oraz pod budowę hal pro-
dukcyjnych zajmujących duże powierzchnie,
STREFY przeznaczonej na lokalizację admini-
stracji, biur, laboratoriów, sal wykładowych, ma-
łych zakładów nieuciążliwych dla otoczenia zaj-
mujących niewielkie powierzchnie,
STREFY przeznaczonej pod lokalizację zakładów 
produkcyjnych, produkcyjno – usługowych 
średniej wielkości.

 Komisja podczas swoich prac wytypowała 
podstawowych sygnatariuszy porozumienia, 
których zadaniem powinno być podjęcie for-
malnej, merytorycznej i rzeczowej współpracy. 
Uwzględniając ponadpartyjne porozumienie 
pomiędzy Prezydentem Miasta Jastrzębie-Zdrój 
a Radą Miasta, Komisja doraźna spotkała się 
z przedstawicielami: Jastrzębskiej Spółki Węglo-
wej S.A., Spółki Restrukturyzacji Kopalń oraz Ja-
strzębskiej Spółki Kolejowej. 

 Gotowość do nawiązania szerokiej współpra-
cy zadeklarowała Politechnika Śląska, podczas 
posiedzeń potwierdzono chęć współpracy z Ja-
strzębskim Centrum Innowacji i Rozwoju - JSW 
Innowacje. 

 To jedynie fragment mojej aktywności jako 
Państwa przedstawiciela w Radzie Miasta. Nie 
zamierzam zwalniać tempa i zapewniam, że do 
końca kadencji będę nadal występować w Wa-
szym imieniu i dla Waszego dobra. Proszę pa-
miętać, że jestem tutaj po to, aby przedstawiać 
Państwa problemy władzom miasta i angażo-
wać się w jak najszybsze ich rozwiązanie. Serde-
cznie Państwu dziękuję za dotychczasową 
współpracę. Jestem bardzo wdzięczny za liczne 
pomysły i wsparcie podczas realizacji trudnych 
projektów, a których rezultaty dzisiaj dobrze 
nam służą. Bez Państwa pomocy niewiele by-
łoby możliwe do osiągnięcia.

Piotr Szereda 
Radny Miasta Jastrzębie-Zdrój

Sprawozdanie Radnego

PRZEGLĄDY A BEZPIECZEŃSTWO
Rozpoczął się nowy rok, a wraz z nim kolejny okres wykonywania rocznych przeglądów budynków 

zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Prawidłowe wykonanie tych przeglądów ma 

bezpośredni wpływ na bezpieczne użytkowanie zarówno mieszkań jak i całych budynków.

GAZ

MATERIAŁ PŁATNY
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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

Lp. CZYNNOŚĆ CZĘSTOTLIWOŚĆ

  1. Utrzymanie czystości wewnątrz budynku Budynki wysokie 
NRD, ŚLIZGI Budynki niskie

a.
zamiatanie parterów klatek schodowych, schody do I p.
(w NRD  - przejścia) codziennie codziennie

b. mycie parterów klatek schodowych, schody do I p. codziennie 2 x w tygodniu

c. mycie drzwi wejściowych do klatek, tablic i gablot ogłoszeń, 
instrukcji, skrzynek pocztowych 1 x w tygodniu 1 x w tygodniu

d. mycie przejść (bud. NRD) 1 x w tygodniu nie dotyczy

e.
mycie lamperii/płytki na parterach i lamperii powyżej parteru, 
czoła podestów i biegów schodowych, drzwi do komórek 
i piwnicy, siatki bezpieczeństwa – czyszczenie, szachty techniczne

1 x w kwartale 1 x w kwartale

f. zamiatanie schodów piwnicznych wraz z przedsionkiem 1 x w tygodniu 1 x w tygodniu

g. mycie schodów piwnicznych wraz z przedsionkiem 1 x w miesiącu 1 x w miesiącu

h. sprzątanie korytarzy piwnic, suszarni, węzłów wodnych
1 x w miesiącu

awaryjnie 
wg potrzeb

1 x w miesiącu
awaryjnie 

wg potrzeb

i. zamiatanie i mycie drabin na dach oraz zamiatanie 
i mycie schodów do maszynowni  (budynki NRD) 1 x w kwartale 1 x w kwartale

j. zamiatanie klatek powyżej parteru 2 x w tygodniu 2 x w tygodniu

k. mycie klatek powyżej parteru 1 x w tygodniu 1 x w tygodniu

l.
mycie balustrad, grzejników, skrzynek p.poż, skrzynek, 
drzwi wahadłowych (budynki NRD) 1 x w miesiącu 1 x w miesiącu

ł. mycie okien 3 x w roku 3 x w roku

m.
mycie ścian opłytowanych z zewnątrz oraz wiatrołapów
 - budynki NRD 1 x w kwartale nie dotyczy

n. zamiatanie i mycie wind, mycie drzwi windowych codziennie nie dotyczy

o.

dostarczanie korespondencji lokatorom: aneksy opłat czynszowych, 
rozliczenia wody, biuletyny, spółdzielcze i inne informacje Zarządu 
oraz umieszczanie informacji w gablotach, zgłaszanie zauważonych 
usterek i awarii, przekazywanie uwag lokatorów

wg potrzeb wg potrzeb

Harmonogram sprzątania
Na wniosek lokatorów przedstawiamy harmonogram utrzymania czystości wewnątrz budynku z podziałem 
na budynki wysokie typu NRD oraz ślizgi i budynki niskie (zakres obowiązków osób sprzątających).

OGŁOSZENIE
Ewa Kachnic, członek Rady Nadzorczej 

Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS” 

oraz Zarządu Osiedla Arki Bożka, serdecznie 

zaprasza mieszkańców zasobów wyżej 

wymienionej Spółdzielni oraz osiedla do 

skorzystania z bezpłatnej możliwości rozliczenia 

się z osiągniętego dochodu (poniesionej straty) 

za rok 2017 (zeznania PIT – 36, PIT – 37, PIT – 38 

– np. sprzedaż akcji). Rozliczenia dotyczą 

tylko dochodu uzyskanego w Polsce.

Terminy bezpłatnych rozliczeń:

ź 06.02.2018 r. od 15.15 do 17.00 

SM „JAS-MOS” ul. Słoneczna 18A

ź 13.02.2018 r. od 15.15 do 17.00 

SM „JAS-MOS” ul. Słoneczna 18A

ź 06.03.2018 r. od 15.15 do 17.00 

SM „JAS-MOS” ul. Słoneczna 18A

ź 13.03.2018 r. od 15.15 do 17.00 

SM „JAS-MOS” ul. Słoneczna 18A

ź 03.04.2018 r. od 15.15 do 17.00 

SM „JAS-MOS” ul. Słoneczna 18A

ź 10.04.2018 r. od 15.15 do 17.00 

SM „JAS-MOS” ul. Słoneczna 18A

Ewa Kachnic

OGŁOSZENIE
Zamienię spółdzielcze własnościowe 

mieszkanie typu M-3, położone na trzecim 

piętrze,  w budynku przy ul. 26 Marca 124 

w Wodzisławiu Śląskim na spółdzielcze 

własnościowe mieszkanie położone na tym 

samym osiedlu, o podobnym metrażu, 

usytuowane na parterze.

Tel. kontaktowy: 502  560 331



w Jastrzębiu-Zdroju

Zapraszamy do salonów Orange w Jastrzębiu-Zdroju

al. Piłsudskiego 2a, CH „Domus”, tel.: 502 032 936

ul. Harcerska 2a, „Pasaż 24H”, tel.: 510 197 302

ul. Podhalańska 26, CH „Carrefour”, tel. 502 180 200
(koszt połączenia wg taryfy operatora)
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Migawki z Walnego Zgromadzenia 
listopad/grudzień 2017

Osiedle A. Bożka Osiedle Pionierów Osiedle Przyjaźń

Wodzisław Śl. Osiedle Zdrój Osiedle Złote Łany
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