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 Minął kolejny rok. W aktualnym wydaniu 
biuletynu „Nasze Mieszkanie” przedstawiamy 
Państwu wyciągi z dokumentów sprawozdaw-
czych za 2016 r., które będą m.in. przedmiotem 
obrad Walnego Zgromadzenia, o którym piszemy 
na kolejnych stronach. W słowie wstępnym Za-
rząd pragnie podzielić się swoimi refleksjami i pla-
nami na przyszłość.
 Podstawowym zakresem działalności Spół-
dzielni Mieszkaniowej „JAS–MOS”, zgodnie z usta-
wą o spółdzielniach mieszkaniowych, jest zaspo-
kajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb 
członków oraz ich rodzin oraz spełnienie obowią-
zku zarządzania nieruchomościami stanowiącymi 
jej mienie. Ponadto spółdzielnia może zarządzać 
także nieruchomościami, które nie stanowią jej 
mienia, o ile tak stanowi prawo lub umowa zawar-
ta z właścicielem bądź współwłaścicielem tejże 

nieruchomości. Zarząd Spółdzielni ma obowiązek 
prowadzić ewidencję i rozliczenie przychodów 
oraz kosztów funduszu eksploatacyjnego, a także 
ewidencję wpływów i wydatków funduszu remon-
towego, który tworzy się na remonty zasobów 
mieszkaniowych.
 Zarząd SM „JAS–MOS” w trosce o dobro na-
szych lokatorów, członków Spółdzielni stara się 
spełniać ich wymagania i oczekiwania dlatego 
skupia się w sposób szczególny na optymalizacji 
procesów i doskonaleniu organizacji pracy. Dąży 
do poprawy wizji i misji spółdzielczej działalności 
tak, aby skutecznie i długofalowo wprowadzać 
jakościowe zmiany w obsłudze naszych lokato-
rów. Zarząd w swoich działaniach uwzględnia 
wszelkie standardy odpowiedzialności społecznej 
w spółdzielni, wprowadzając jednocześnie dzia-
łania z zakresu rozwoju informacji, komunikacji, 

ochrony środowiska, gospodarki odpadami, efek-
tywnego zarządzania kosztami. To wszystko jest 
możliwe do osiągnięcia dzięki wykwalifikowanym 
i stale doskonalącym swoje umiejętności praco-
wnikom.
 Zarząd Spółdzielni zobowiązuje się do efek-
tywnego wykorzystywania środków finansowych 
zapewniając jednocześnie podwyższanie jakości 
usług oraz do monitorowania wszelkich działań, 
które mogą mieć negatywne odczucia naszych lo-
katorów. Podejmowane są kompleksowe działa-
nia mające znaczący wpływ na poprawę bezpie-
czeństwa lokatorów, zachowanie czystości w bu-
dynkach i w ich otoczeniu, prawidłową gospodar-
kę zielenią, poprawę jakości w gospodarowaniu 
odpadami komunalnymi, poprawę bezpieczeń-
stwa i jakości wykonania placów zabaw, termomo-
dernizację budynków, obniżenie kosztów energii 

przy wzroście efektywności oświetlenia klatek 
schodowych. Zarząd realizując założenia i koncep-
cję poprawy obsługi lokatorów i zapewnienia wię-
kszego poczucia bezpieczeństwa przygotował 
w zeszłym roku, a obecnie wprowadza standardy 
Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015. 
Jednoczenie pracuje nad długofalowym progra-
mem pod roboczą nazwą „Centrum Administra-
cyjne”. Realizując ten program za Waszą zgodą, 
będziemy chcieli zabezpieczyć naszych lokatorów 
w możliwość korzystania z naszych usług przez 24 
godziny na dobę oraz przez cały tydzień. 
 Nadrzędną wartością, którą kieruje się Za-
rząd SM „JAS–MOS” we wszystkich aspektach 
funkcjonowania naszej Spółdzielni jest stała po-
prawa naszych usług, zwiększanie naszych kom-
petencji w celu zaspokojenia potrzeb naszych lo-
katorów. 

Słowo wstępne…

Wszystkiego co najlepsze

na Święta Wielkiej Nocy,

wiosennych nastrojów,

ciepłej, radosnej atmosfery,

miłych spotkań z Najbliższymi

oraz smacznego jajka

i mokrego Lanego Poniedziałku

życzą

 

Rada Nadzorcza, Zarząd 

oraz pracownicy Spółdzielni 

Mieszkaniowej „JAS-MOS”
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Montaż wodomierzy odczytywanych 
drogą radiową
 W październiku 2016 r. Spółdzielnia prze-
prowadziła przetarg nieograniczony w zakre-
sie dostawy i montażu wodomierzy odczyty-
wanych drogą radiową. W wyniku przeprowa-
dzonego postępowania została wybrana ofer-
ta firmy BMeters. Wodomierze radiowe są 
montowane we wszystkich lokalach oraz pun-
ktach poboru na naszych zasobach oraz będą 
odczytywane siłami własnymi Spółdzielni za 
pośrednictwem mobilnych urządzeń odczy-
towych. Koszt przeprowadzenia wymiany jest 
pokrywany w ramach opłaty eksploatacyjnej. 
Montaż nowych wodomierzy rozpoczął się na 
początku 2017 r. Planowane zakończenie prac 
wyznaczono na koniec kwietnia 2017 r.

Sprzątanie całości klatek
 Od 1 czerwca 2016 roku Zarząd podjął 
działania w celu wdrożenia programu sprzą-
tania klatek schodowych powyżej parteru na 
całych zasobach. Działania te zostały podjęte 
zgodnie z wnioskami lokatorów zgłaszanymi 
w indywidualnych prośbach oraz w trakcie je-
siennych spotkań „remontowych” w 2015 ro-
ku. Spółdzielnia podpisała umowę z Powiato-
wym Urzędem Pracy, w ramach której przyję-
tych zostało 25 pracowników z refundacją 
kosztów wynagrodzenia na okres 12 miesięcy 
z zapewnieniem stanowisk pracy na 24 miesią-
ce. Wprowadzając na zasoby SM „JAS–MOS” 
usługę w wykonaniu własnych sił i środków, 
przy bardzo znaczącej refundacji kosztów 
tworzenia miejsc pracy, Zarząd brał pod uwa-
gę koszty bieżące oraz obciążenia z tego wy-
nikające dla lokatorów. Osoby zatrudnione na 
zasobach Spółdzielni nie tylko wykonują samą 
usługę porządkową, ale także dopełniają za-
bezpieczanie naszych zasobów pod względem 
technicznym, jak i społecznym. Efekty, w po-
staci czystych i zadbanych klatek schodowych 
są widoczne we wszystkich budynkach Spół-
dzielni.

Monitoring
 Rozpoczęty w 2015 r. montaż kamer na 
terenach zewnętrznych był kontynuowany 
również w roku 2016. Monitoring został 
wykonany na ul. Krasickiego (teren zewnę-
trzny, place zabaw, boisko), ul. Górniczej, Kur-
piowskiej, Wiejskiej, Kusocińskiego, Warmiń-
skiej, Słonecznej  oraz Wyszyńskiego (place 
zabaw), ul. 1 Maja, Zielonej, Kurpiowskiej, Sta-
szica (tereny zewnętrzne). Na wniosek mie-
szkańców został wykonany monitoring w bu-
dynku przy ul. Zielonej 9.

 Jednocześnie przypominamy, że przepisy 
prawa nie zezwalają na udostępnianie przez 
Spółdzielnię mieszkańcom nagrań z monito-
ringu zainstalowanego na poszczególnych nie-
ruchomościach. Monitoring jest instalowany 
na poszczególnych lokalizacjach w konkret-
nym celu ochrony dóbr ogólnych mieszkań-
ców nieruchomości, tj. zapewnienia im bezpie-
czeństwa oraz porządku, a także w celu zapo-
biegania naruszeniom takich dóbr. Spółdziel-
nia udostępnia dane z monitoringu aktualnie 

przez nią posiadane właściwym organom wy-
konującym funkcje publiczne (Policja, Sądy, 
Prokuratura), które uznają za uzasadnione 
uzyskanie tychże danych i we właściwym try-
bie zwrócą się o ich przedstawienie w toku 
prowadzonych postępowań. Rejestrowane 
przy pomocy monitoringu dane podlegają zni-
szczeniu po upływie 10 dni od ich utrwalenia.

Pomieszczenia socjalne
 Jednym z zadań, z którymi musiała zmie-
rzyć się Spółdzielnia w ub. roku była realizacja 
nakazu Państwowej Inspekcji Pracy oraz 
wniosków Państwowego Powiatowego In-
spektora Sanitarnego w zakresie dostosowa-
nia pomieszczeń socjalnych dla pracowników 
do obowiązujących przepisów bezpieczeń-
stwa i higieny pracy oraz norm sanitarnych. 
Wyremontowano i adoptowano pomieszcze-
nia na ul. Zielonej 11, 13, 15, Miodowej 2, 
1 Maja, Górniczej 38, Wiejskiej 23 b, Plac Zwy-
cięstwa 12. W trakcie adaptacji jest pomie-
szczenie na ul. Śląskiej 17. 

Centrum administracyjne 
 W trakcie spotkań remontowych w listo-
padzie 2016 r. Zarząd wstępnie przedstawiał 
zamiar umożliwienia całodobowej obsługi 
mieszkańców poprzez uruchomienie „Cen-
trum administracyjnego”.

 Mieszkańcy oczekują, aby interwencje 
były podejmowane bez zbędnej zwłoki i w spo-
sób skuteczny. Sprawy mieszkańców, pomimo, 
że Spółdzielnia pracuje od 7.00 do 15.00, wy-
magają obsługi przez 24 godziny na dobę. Za-
rząd czyni starania aby wprowadzić przy 
wsparciu środków zewnętrznych program po-
prawy bezpieczeństwa oraz jakości świadcze-
nia usług. W ubiegłym roku rozpoczął prace 
nad uruchomieniem całodobowego systemu 
obsługi.

Środki zewnętrzne. 
 Spółdzielnia Mieszkaniowa „JAS-MOS” 
ubiega się o dofinansowanie modernizacji 
energetycznej budynków mieszkaniowych 
w ramach środków unijnych.  Ubiega się także 
o białe certyfikaty, czyli świadectwa efekty-
wności energetycznej, które można otrzymać 
przy i po zrealizowaniu działań proefektywno-
ściowych (zakończonych po 01.01.2011 r.) lub 
takich, które dopiero planuje się wykonać. 
Zarząd ściśle współpracuje z Powiatowym 
Urzędem Pracy realizując program zatrudnie-
nia konserwatorów do 30 roku życia, stara się 
wykorzystać Krajowy Fundusz Szkoleniowy 
w celu podniesienia kwalifikacji pracowników 
zatrudnionych w Spółdzielni. Zarząd namawia 
także lokatorów do brania udziału w progra-
mach społecznościowych, np. „Zielona Ła-
weczka”, czy też „Podwórko Nivea”. Spółdziel-
nia złoży wniosek do  Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na la-
ta 2014-2020 o wsparcie przedsięwzięcia 
przyczyniającego się do zwiększonego zasto-
sowania innowacji w MŚP (małe i średnie 
przedsiębiorstwa) dla całodobowej obsługi lo-
katora.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI 
SPÓŁDZIELNI ZA ROK 2016 

Lp. Składnik opłaty Jednostka 
przeliczeniowa

Stan na
31.12.2016 r.

(zł/m-c)

1.

Opłaty zależne:       
a. Eksploatacja podstawowa:
-    członkowie
-    nie członkowie
b. fundusz remontowy: 
-     część wspólna nieruchomości

c. fundusz modernizacyjny
d. docieplenie budynku
e. fundusz rem. - docieplenie budynku
f. antena
g. podatki i ubezpieczenia
h. wieczyste użytkowanie
i. winda
j. domofon
k. przyłącze wodno-kanaliz.
l. czynsz najmu, opłata za lokale bez 
 tytułu prawnego
m. sprzątanie klatek schodowych
n. monitoring
-  wykonanie
-  konserwacja

m²
m²

m²

m²
m²
m²

mieszkanie
m²
m²

osoba
mieszkanie
mieszkanie

m²
mieszkanie

mieszkanie
mieszkanie

1,13 – 2,43
1,60 – 2,83

0,30 – 1,60 (członk.)
0,45 – 1,75 (nie członk.)

0,00 – 0,80
1,10 – 1,74
1,05 – 2,23

1,51
0,11 – 0,44

0,02  –  0,30
3,32 – 7,20

1,19
0,31 – 1,59

4,10 – 6,85
3,06 – 11,97

11,46 – 14,11
5,72

2.

Opłaty niezależne:
a. centralne ogrzewanie
-    rozl. wg podzielników
-  rozl. wg powierzchni
b. zimna woda i  odprowadzanie ścieków
- Jastrzębie-Zdrój
- Wodzisław Śląski
c. opłata za gospodarowanie odpadami 
 komunalnymi
- Jastrzębie-Zdrój
- Wodzisław Śląski

kwota/m-c
m²

m³
m³

osoba
osoba

indywidualne zaliczki
2,70 – 6,14

10,78
12,49

12,60
10,80

3.

Inne:
a. pomieszczenia wspólnego użytku 
 (suszarnie, rowerownie)
b. korytarze
c. zsyp
d. światło w piwnicy

m²
m²

pomieszczenie
mieszkanie

2,30 zł/m²  p.uż.
4,00 zł/m²  p.uż.

6,90 zł/m-c
1,00

DZIAŁALNOŚĆ CZŁONKOWSKO 
– MIESZKANIOWA W 2016 ROKU:

Liczba członków –  4843,  (2015 r. – 4918)
Liczba mieszkań – 6 536
 W ciągu 2016 roku w poczet członków 
Spółdzielni przystąpiło 108 osób, natomiast 
zmniejszenie liczby członków w trakcie roku 
wynika ze złożonych rezygnacji, zgonów oraz 
wykluczeń i wykreśleń z rejestru członków 
Spółdzielni. 

Prawa do lokali mieszkalnych:  
(w nawiasie dane dot. 2015 r.)
Odrębna własność - 1 691, (1 672)
Spółdzielcze własnościowe prawo 
– 4 414, (4 416)
Spółdzielcze lokatorskie prawo – 74, (81)
Umowy najmu – 167, (164)
Bez tytułu prawnego – 182, (195)
Wolne lokale – 8, (8).

       W 2016 roku Spółdzielnia zawarła: 7 umów 
o ustanowienie i przeniesienie prawa odrę-
bnej własności na wniosek lokatora, 12 umów 

o ustanowienie i sprzedaż prawa odrębnej 
własności w drodze przetargu, 4 umowy 
o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego 
prawa do lokalu mieszkalnego, 2 umowy naj-
mu w drodze przetargu, 5 umów najmu na 
wniosek lokatora. 

Opłaty za lokale mieszkalne w 2016 r.
 Opłaty zależne, zgodnie z ustawą o spół-
dzielniach mieszkaniowych, ustalane są dla 
każdej nieruchomości oddzielnie na podsta-
wie kosztów, jakie nieruchomość ponosi.
 Opłaty niezależne od Spółdzielni wyliczo-
ne są w oparciu o:  indywidualne zużycie ciepła 
w mieszkaniu (rozliczenia na podstawie wska-
zań podzielników kosztów), bądź o wielkość 
zużytego ciepła w budynku (rozliczenia wyko-
nywane wg powierzchni użytkowej lokali); in-
dywidualne zużycie wody w mieszkaniu (rozli-
czenia na podstawie wodomierzy indywidual-
nych), bądź ryczałtowo (10 m³ na osobę mie-
sięcznie) w mieszkaniach, gdzie nie ma lub nie 
odczytano wodomierzy indywidualnych;  licz-
bę osób zamieszkałych w lokalu przy kalkulacji 
kosztów wywozu nieczystości stałych.

Zarząd Spółdzielni, przedkładając Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z działalności Spółdzielni za 2016 rok, szczególną uwagę chce zwrócić na 
realizację uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie określenia kierunków rozwoju działalności Spółdzielni. Podjęta w ub.r. uchwała pozwoliła realizować 
Zarządowi innowacyjne podejście dla poprawy jakości i efektywności zarządzania nieruchomościami oraz obsługi lokatorów. Jest to proces ciągły, 
z zamierzeniami realizacji na kolejne lata, jednakże pewne działania zostały już zrealizowane lub są w trakcie realizacji. 

(wyciąg)
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Wykonanie robót eksploatacyjnych w 2016 r.
 Roboty eksploatacyjne realizowane są w oparciu o zatwierdzony przez Radę Nadzorczą 
plan finansowy Spółdzielni w ramach opłaty eksploatacyjnej. Zakres robót eksploatacyjnych 
zrealizowanych w 2016 r. przedstawia poniższa tabela: 

Lp. Wyszczególnienie Wykonany zakres

1.

Utrzymanie terenów zielonych    
a)  dodatkowe koszenie trawy
b)  ziemia
c)  kora
d)  kamień ozdobny
e)  tkanina czarna

1 x 262 354,76 m²
25 ton
15 worków (50 litrowych)
499 kg
10 m.b.

2.

Utrzymanie terenów zewnętrznych
a) koszenie trawy
b) odmładzanie żywopłotów
c) sprzątanie

3 x 262 354,76 m²
2 x 26 163,14 m² 

2395 017,18 m

3.

Wycinka drzew
a) wycinka drzew
b) cięcia korekcyjne drzew i krzewów
c) frezowanie pni po wycince
d) nasadzenia nowych drzew i krzewów

31 sztuk
451 sztuk
19 sztuk
1007 sztuk

4.
Usługi kominiarskie
a) czyszczenie i kontrola przewodów 
kominowych

wszystkie lokale mieszkalne 
i użytkowe

5.

DDD
a) dezynsekcja, dezynfekcja, 
dezodoryzacja

b) wiosenna i jesienna deratyzacja

2 134,38 m², 12 gniazd owadów, 
3 mieszkania, czyszczenie 
i utylizacja odchodów po gołębiach 
2 x 121 budynków 

6.

Utrzymanie placów zabaw
a) przegląd urządzeń zabawowych
b) zakup nowych elementów 
zabawowych

c) zakup piasku do piaskownic
d) zakup ławek

całe zasoby
3 szt. piaskownic, 4 szt. karuzeli, 
8 szt. zestawów zabawowych, 
10 szt. sprężynowców, 5 szt. huśtawek, 
1 ścianka wspinaczkowa, 
1 urządzenie linowe stożek, 
12 szt. płotka metalowego panelowego
 385 ton
8 sztuk

7. Usługi transportowe 656 godzin

8.
Zimowe utrzymanie terenów 
– usługa firm

41 940,41 m² 
całe zasoby  

9. Mycie okien na zewnątrz budynku 3 budynki

10. Pozostałe usługi
12 szt. znaków drogowych, 83 szt. gablot,  25 
szt. koszy na śmieci, 16 szt. ławek, 
204 szt. instrukcji p.poż., 126 szt. flag

DZIAŁALNOŚĆ REMONTOWA
 Działalność remontowa była prowadzona na podstawie zatwierdzonych przez Radę 
Nadzorczą planów remontowych, które obejmowały:
-  plan remontów budynków mieszkalnych – finansowany ze składek na fundusz remontowy 
 części wspólnej, kar umownych i potrąceń z zabezpieczenia należytego wykonania  umowy;
-   plan remontów lokali użytkowych finansowany z odpisu części środków uzyskanych 
 z wynajmu lokali użytkowych;
-   plan remontów mienia Spółdzielni.
Realizacja planu remontów nieruchomości budynkowych:

Lp. Roboty remont. części 
wspólnych nieruch. Zakres rzeczowy

Wartość 
robót (zł)

1. Docieplenie elewacji, 
ścian szczytowych

Harcerska 1-3, Śląska 19 (maszynownia); 
Poprzeczna 1-5; Kusocińskiego 5-23; 
Al. Jana Pawła II 15A-F; PCK 14-20

834 101,37

2. Malowanie elewacji Ofiar Faszyzmu 2-10 95 000,00

3.
Przebudowa kominów 
ponad dachem Śląska 13, 15, Kaszubska 1 510 000,00

4. Prace projektowe

Projekty: docieplenia ścian zewnętrznych: 
Zielona 9-19; Harcerska 1-3, 5-7, 2-4, 
Kusocińskiego 25-43
wymiany instalacji gazowej: 
Zielona 21-31, Pomorska 44-56, 87-56, 
Andersa 2-4, 14-16, Konopnickiej 2, 4
modernizacji wewnętrznej instalacji C.O.: 
Kurpiowska 5-13, 15-23
zadaszenia nad balkonami ostatniej 
kondygnacji: Krasickiego 19, Morcinka 
6-8; Wiejska 17C, 23B, 23C, 29B. 29C,
remontu schodów wejściowych: 
Miodowa 2-4
oświetlenia zewnętrznego: 
Warmińska 2-14, Górnicza 40

108 348,00

5. Remont instalacji 
odgromowej

Kaszubska 1, Słoneczna 4-8, 10-18, 20-30, 
32-42; Karola Miarki 1; Krasickiego 6, 8, 
15; Kopernika 6-8, 10-12; Moniuszki 2, 
4-6, 8-10; Wyspiańskiego 1-7, Górnicza 
38, 40; Morcinka 5-7, 26 Marca 118-128, 
140-152,

204 279,20

Lp. Roboty remont. części 
wspólnych nieruch.

Zakres rzeczowy
Wartość 
robót (zł)

6.

Roboty brukarskie 
i asfaltowe

Remonty schodów 
terenowych

1517,93 m²: Zielona 5-7, 33-43, 4-22, 
44-62, 76A-J; Harcerska 1-3, 2-4, 
Śląska 11, 13, Kaszubska 3, Pomorska 31-43, 
17-29, 30-42, 73-85, Warmińska 2-14, 
30-42, 44-56, Kurpiowska 5-13, 
Słoneczna 20-30, Poprzeczna 8-12; 
Ofiar Faszyzmu 2-10, Andersa 2-4, 
11-21, 10-12, 23-37; 11 Listopada 7B, 
K. Miarki 5, Staszica 8, Moniuszki 8-10; 
Górnicza 40; Wiejska 13C, 17C, 17D, 23C,  29B, 
29C, 29D, Wyszyńskiego 45-49

6 szt.: Pomorska 31-43, 17-29, 45-57, 73-85, 
Moniuszki 8-10, Poprzeczna 1-5

245 961,64

7. Wymiana instalacji gaz. Pomorska 44-56, 31-43 512 236,95

8.
Malowanie klatek 
schodowych

Zielona 33-43, Pomorska 45-57, 73-85; 
Warmińska 16-28, 44-56; 26 Marca 11, 13

307 816,30

9. Remont generalny 
dźwigów osobowych Zielona 33-43 kl. 41 130 066,79

10.

Wymiana świetlików 
i włazów dachowych 
oraz wykonanie okienek 
uchylnych w świetlikach 
dachowych

Zielona 1-3, 5-7, 9-19, 33-43, 
24-42, 44-62 104 000,00

11. Wymiana drzwi 
wejściowych Wiejska 9, Moniuszki 2 5 121,36

12. Rozbudowa monitoringu

Budynki mieszkalne: Zielona 76A-J, 
Kurpiowska 5-13, Staszica 8;
Teren zewnętrzny: Warmińska 2-14; 
Górnicza 40, Słoneczna 20-30, 
Kusocińskiego 5-23, Kurpiowska 15-23, 
1 Maja 2-8; Krasickiego 1, 2, 3, 4, 7, 9, 6, 8, 15, 
19; Wiejska 9C, 29D; Wyszyńskiego 45-49

192 200,00

13. Wykonanie elektronicz.
dostępu do klatek schod. 56 klatek 30 800,00

14. Remont zewnętrznej 
kanalizacji deszczowej

Zielona 1-3, 24-42, 76A-J; Harcerska 5-7, 
Pomorska 31-43, 59-71, Słoneczna 10-18; 
Wiejska 9A, 23B, 23C; Wyszyńskiego 
45-57; 26 Marca 118-128

129 176,98

15. Remont generalny 
dźwigów osobowych Śląska 17 1 127,48

16. Roboty dekarskie

Zielona 76A-J, Śląska 11, 19; Warmińska 
16-28, Krótka 2-6; Karola Miarki 1, 6-7; 
Aleja Jana Pawła II 15A-F; Krasickiego 3, 4, 
9, 6, 8; Wyspiańskiego 1-7, Morcinka 5-7; 
Wiejska 9, 9A, 9B; Wyszyńskiego 45-49; 
PCK 14-20

94 910,09

17.
Wymiana instalacji 
wod.-kan., C.O.

Wod.-kan.: Zielona 1-3, 44-62, Śląska 11, 
Pomorska 45-57, 11 Listopada 11B, 
Krasickiego 1; Moniuszki 8-10, 
Wiejska 9B, 13C, 17B, 17C, 17D, 23C, 
29B, 29C, 29D.
c.o.: Miodowa 2-4,

362 746,79

18. Roboty elektryczne

Zielona 1-3, 4-22, 76A-J, Pomorska 45-57, 
Warmińska 2-14, 16-28; 1 Maja 2-8; 
Krasickiego 15; Wyspiańskiego 1-7, 
Górnicza 38, 40; 26 Marca 11, 13

470 615,71

19. Roboty ogólnobudowl. wg potrzeb 51 034,36

20.
Remont schodów 
wejściowych
i wewnętrznych

Schody wejściowe: Zielona 9-19, Miodowa 2-4 
(kl. 2), Kusocińskiego 25-43; Krasickiego 19,
stopnice lastryko wewnętrzne: Zielona 4-22, 
24-42, 44-62, 76 A-J, Wrzosowa 1-19
Stopnice lastryko zewnętrzne: Zielona 1-3, 5-7, 
33-43; Harcerska 1-3; 26 Marca 140-152;
remont podestów i dojścia: Warmińska 44-56, 
PCK 14-20.

324 916,69

21. Zbiorcza instalacja SAT Ofiar Faszyzmu 2-10 11 899,44

22. Remont balustrad balk. Ofiar Faszyzmu 1-5 58 000,00

23. Remont płyt balkonow. 84 szt. 171 419,42

24.
Remont instalacji 
domofonowej

Harcerska 1-3, Kusocińskiego 5-23, 
Al. Jana Pawła 15 A-F 50 400,00

25.

Roboty nieplanowane 
i awaryjne 
(m.in. montaż 102 kpl. nasad 
komin. EKON, uzupełnienie 
tynków na elewacji, wymiana 
zewn. stopnic lastrykowych, 
wymiana pakietu akumulat. 
zjazdu awaryjnego, remonty 
inst. odgromowej, naprawa 
syst. oddymiania, remonty 
przykanalików sanitar. 
i deszczowych, umocowanie 
istniejących obróbek blachar., 
wymiana falownika dźwigu, 
naprawa instal. zbiorczej SAT)

wg potrzeb 269 677,40

   RAZEM                                                                                                                                5 275 855,97
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Realizacja planu remontów lokali użytkowych

Lp. Adres Rodzaj robót Zakres rzeczowy Wartość robót (zł)

1. 26 Marca 13 
(ALFA)

Wymiana drzwi 
wejściowych

1 szt. 2 178,33

2. Wielkopolska 
132

Naprawa kanalizacji 
sanitarnej

14 211,53

3.
Wyspiańskiego 
plac targowy

Uzupełnienie 
ubytków asfaltowych

57,90 m² 4 415,50

4. Zielona 
(przy 76A)

Remont chodnika 
przy pawilonach 

handlowych
60 m² 5 500,00

5. Roboty nieplanowane 
i awaryjne wg potrzeb

RAZEM                                                                                                                                       28 886,44

Realizacja planu remontów mienia Spółdzielni

Lp. Adres Rodzaj robót
Zakres 

rzeczowy
Wartość 
robót (zł)

1. Słoneczna 18A
Remont drogi przed 

budynkiem
97,43 m² 16 492,54

2. Staszica 8 
(szatnia i jadalnia ) Malowanie pomieszczeń 1 pom. 1 398,74

3.
Staszica 8 
(jadalnia)

Doprowadzenie inst. wod.-kan. 
i montaż zlewozmywaka 

i umywalki
1 pom. 1 132,10

4.
1 Maja (warsztat 
pomieszczenie 
główne)

Malowanie pomieszczenia 1 pom. 889,81

5.
1 Maja (warsztat 
pomieszczenie 
socjalne)

Płytkowanie posadzki 1 pom. 585,85

6.
Zielona 11 
pomieszczenie 
socjalne i ubikacja

Malowanie, płytkowanie, 
montaż zlewozmywaka, 

umywalki, kompaktu, 
podgrzewaczy wody i roboty 

towarzyszące

2 pom. 3 085,23

7.
Zielona 13 
pomieszczenie 
socjalne i ubikacja

Malowanie, płytkowanie, 
montaż zlewozmywaka, 

umywalki, kompaktu, 
podgrzewaczy wody i roboty 

towarzyszące

2 pom. 2 326,77

8.
Zielona 15 
pomieszczenie 
socjalne

Malowanie, płytkowanie, 
montaż zlewozmywaka, 

umywalki, kompaktu, 
podgrzewaczy wody i roboty 

towarzyszące

1 pom. 1 345,34

9.
Miodowa 2 
pomieszczenie 
socjalne i ubikacja

Malowanie, płytkowanie, 
montaż zlewozmywaka, 

umywalki, kompaktu, kabin 
prysznicowych, podgrzewaczy 

wody i roboty towarzyszące

2 pom. 11 170,62

10. Sławika 8 Remont schodów wejściowych 1 szt. 1 002,07

11. Śląska 17
Adaptacja pomieszczeń po 

biurze podróży na 
pomieszczenia socjalne

34 460,93

12. Roboty nieplanowane 
i awaryjne

2 122,56

RAZEM                                                                                                                                       76 012,56

DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA
 W roku 2016 Spółdzielnia w ramach inwestycji wykonała system monitoringu budynku 
Zarządu, zainstalowała nowe kompletne systemy domofonowe na 34 klatkach schodowych 
budynków gdzie instalacja taka nie istniała oraz zamontowała 7 wiat śmietnikowych na 
nieruchomościach Spółdzielni. Ponadto wykonano również podjazd dla osób niepełnospra-
wnych przy budynku na ul. Śląskiej 15, który został sfinansowany z funduszu zasobowego 
zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia w 2014 r., oraz dofinansowany ze środków PFRON 
przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Lp. Adres Rodzaj robót
Wartość 
robót (zł)

1. Słoneczna 18A
Wykonanie, konfiguracja systemu 
monitoringu i instalacji alarmowej

38 000,00

1. Śląska 15
Budowa podjazdu dla osób 

niepełnosprawnych
44 800,00

Lp. Adres Rodzaj robót
Wartość 
robót (zł)

3. Pomorska 77, 87

Montaż nowego 
kompletnego systemu 

domofonowego

6 800,00

4. Pomorska 56 3 400,00

5. Warmińska 26 3 400,00

6. Warmińska 32 3 400,00

7. Jana Pawła II 15 C,D,E 9 300,00

8. Harcerska 4 5 140,00

9. Słoneczna 6 2 980,00

10. Konopnickiej 2,4,6,8,10 15 200,00

11. Ofiar Faszyzmu 2, 4, 6, 8, 13 540,00

12. Ofiar Faszyzmu 9 2 980,00

13. Krótka 2-6 8 940,00

14. 1 Maja 2 3 280,00

15. Gen. Andersa 2-4 6 440,00

16. Gen. Andersa 7, 9, 27, 29 11 620,00

17. Poprzeczna 1, 3, 14, 16 11 920,00

18. Warmińska 30-42, 44-56

Wiata śmietnikowa

19 675,94

19. Warmińska 1-13 20 669,49

20. Harcerska 1-3, 5-7 15 050,94

21. Wiejska 13C, 17B, 17C, 17D, 19D, 
23B, 23C, 29B, 29C, 29D

21 978,48

22. Górnicza 38, 40; Wyspiańskiego 1-7 19 043,82

23.
Kaszubska 1, 3, 5, 7

9 856,31

24. 20 656,62

WYCIĄG ZE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI
 W oparciu o przepisy ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości Spółdzielnia sporządziła za 
rok 2016 sprawozdanie finansowe składające się z bilansu, rachunku zysków i strat, zesta-
wienia zmian w kapitale (funduszu) własnym, rachunku przepływów środków pieniężnych, 
wprowadzenia do sprawozdania oraz informacji dodatkowej. 
 Sprawozdanie finansowe Spółdzielni jest corocznie badane przez Biegłego Rewidenta 
wybranego przez Radę Nadzorczą i podlega odrębnemu zatwierdzeniu przez Uchwałę 
Walnego Zgromadzenia.  
Poszczególne części sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2016 rok przedstawiają się 
w swym wymiarze rachunkowym następująco:
ź Bilans Spółdzielni sporządzony na 31.12.2016 r. po stronie aktywów i pasywów wykazuje 

sumę  84  569  993,13 zł
ź Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazuje zysk netto                            

w wysokości  1  576  711,22 zł
ź Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. 

wykazuje stan kapitału (funduszu) własnego Spółdzielni na 31.12.2016 r. w kwocie 
71 605 537,90 zł oraz jego zmniejszenie w porównaniu ze stanem na koniec roku 
poprzedniego o  1  937  033,11 zł

ź Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. 
wykazuje stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2016 r. w kwocie 18 635 149,87 zł. oraz 
ich zwiększenie w porównaniu ze stanem na koniec roku poprzedniego o 772 696,28 zł.

Bilans – wersja skrócona (w tys. zł)

Lp. Wyszczególnienie 2015 rok

2015 rok
(porównawcze 

dane 
przekształcone)*

2016 rok

A AKTYWA  TRWAŁE 64 797,9 66 298,1 62  685,8

I Wartości niematerialne i prawne 3,1 3,1 12,9

II Rzeczowe aktywa trwałe 61 020,9 61 020,9 59 286,6

III Należności długoterminowe 143,5 143,5 94,2

IV Inwestycje długoterminowe 0,0 0,0 0,0

V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3 630,3 5  130,6 3 292,2

B AKTYWA OBROTOWE 20 498,5 20 498,5 21 884,2

I Zapasy 46,6 46,6 55,6

II Należności krótkoterminowe 2 151,4 2 151,4 2  161,9

III Inwestycje krótkoterminowe 18 281,4 18 281,4 19  070,7

IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 19,0 19,0 596,1

  RAZEM  AKTYWA 85 296,3 86  796,6 84  570,0

Kwota Kwota Kwota
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Lp. Wyszczególnienie 2015 rok

2015 rok
(porównawcze 

dane
 przekształcone)*

2016 rok

A KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 73 542,6 73 542,6 71 605,5

I Kapitał (fundusz) podstawowy 53 792,5 53 792,5 52  252,0

II Należne wpłaty na kapitał podstaw. 
(wielkość ujemna)

0,0 0,0 0,0

III Udziały (akcje) własne 
(wielkość ujemna) 0,0 0,0 0,0

IV Kapitał (fundusz) zapasowy 18 004,6 18 004,6 17  776,8

V Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,0 0,0 0,0

VI Pozostałe kapitały 
(fundusze) rezerwowe 0,0 0,0 0,0

VII Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,0 0,0 0,0

VIII Zysk (strata) netto 1 745,4 1 745,4 1  576,7

IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku 
obrotowego 0,0 0,0 0,0

B ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA 
ZOBOWIĄZANIA 11 753,7 13  254,0 12  964,5

I Rezerwy na zobowiązania 1,3 1,3 115,7

II Zobowiązania długoterminowe 3 337,4 3 337,4 2  425,9

III Zobowiązania krótkoterminowe 6 732,8 6 732,8 7  654,0

IV Rozliczenia międzyokresowe 1 682,2 3  182,5 2  768,9

  RAZEM  PASYWA 85 296,3 86  796,6 84  570,0

Rachunek zysków i strat – wersja skrócona

Lp. Wyszczególnienie 2015 rok

2015 rok
(porównawcze 

dane
 przekształcone)*

2016 rok

A Przychody netto  ze sprzedaży 35 258 503,07 33 656 684,61 35 463 176,71

B Koszty działalności operacyjnej 34 666 639,87 34 666 639,87 35 305 793,56

C Zysk (Strata) ze sprzedaży 591 863,20 - 1 009 955,26 157 383,15

D Pozostałe przychody operacyjne 1 221 802,41 1 221 802,41 1 165 189,75

E Pozostałe koszty operacyjne 464 187,18 464 187,18 543 939,21

F Zysk (strata) na działalności 
operacyjnej 1 349 478,43 - 252 340,03 778 633,69

G Przychody finansowe 723 881,95 723 881,95 575 263,24

H Koszty finansowe 108 775,27 108 775,27 4 946,13

I Zysk (strata) z działalności gosp. 
- Zysk brutto 1 964 585,11 362 766,65 1 348 950,80

J Obciążenie zysku - Podatek doch. 219 155,00 219 155,00 247 266,00

K Zysk (strata) netto 1 745 430,11 1 745 430,11 1 576 711,22

* - dane przekształcone za 2015 r. zostały wykazane zgodnie z zaleceniem Komitetu Standardów Rachunkowo-
ści (Uchwała  7/2015 z dnia 20.10.2015 r. obowiązująca do sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2016)

Kwota Kwota Kwota

WINDYKACJA ZALEGŁOŚCI W OPŁATACH ZA LOKALE MIESZKALNE
 Zaległości na dzień 31.12.2016 r. wyniosły 2 562 918,82 zł, a ich porównanie do wielkości 
zasobów, naliczanych opłat za korzystanie z lokali oraz stanu na dzień 31.12.2015r. przed-
stawione zostało w poniższym zestawieniu:

 Z przedstawionych danych wynika, że zadłużenie mieszkańców zasobów Spółdzielni 
nominalnie wzrosło w trakcie 2016 r. o kwotę 30  331,38 zł. Realne zadłużenie mieszkańców wg 
stanu na dzień 31.12.2015 r. jak i 31.12.2016 r. wynosiło ok. 7-8 % naliczeń rocznych, czyli mniej 
niż jednomiesięczne opłaty za lokale.

Lp. Wyszczególnienie 2015 rok 2016 rok

1. Powierzchnia lokali mieszkalnych (m²) 315  744,43 315  744,43

2. Roczny wymiar opłat za korzystanie z lokali mieszk. (zł) 32  378  159,62 33  234  629,28

3. Zaległości w opłatach na dzień 31 grudnia (zł) 2  532  587,44 2 562  918,82

4. Zaległości w przeliczeniu na m² p. u. lokali (zł/m²) 8,02 8,12

5. Wskaźnik zadłużenia do naliczeń rocznych (%) 7,82 7,71

 Na bieżąco prowadzone są przez służby windykacyjne Spółdzielni działania w kierunku 
minimalizacji wysokości zaległości w opłatach za lokale. W ramach stosowanych w Spółdzielni 
procedur określonych w obowiązującej Instrukcji windykacyjnej realizuje się dochodzenie 
roszczeń zarówno w formie windykacji polubownej polegającej na monitowaniu dłużnika, które 
ma doprowadzić do spłaty należności, jak i windykacji sądowej sprowadzającej się do uzyskania 
sądowego nakazu zapłaty, który uzupełniony w klauzulę wykonalności jest podstawą do egzekucji 
komorniczej. Warunkiem skutecznej egzekucji jest jednakże w każdym przypadku posiadanie 
przez dłużnika majątku, z którego można taką egzekucję przeprowadzić. 
 Zestawienie ilościowe podstawowych działań windykacyjnych zrealizowanych w 2016 r.  oraz 
ich porównanie do działań zrealizowanych w roku 2015 przedstawione zostało w poniższej tabeli:

W wyniku zrealizowanych w 2016 r. działań windykacyjnych wyegzekwowano również od 
dłużników kwotę 153  592,56 zł z tytułu odsetek od nieterminowych zapłat. 

REALIZACJA UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA 2016 R.
 Walne Zgromadzenie w ubiegłym roku podjęło trzynaście uchwał. Siedem uchwał Walnego 
Zgromadzenia dotyczyło przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdawczości oraz udzielenia absolu-
torium za 2015 rok i nie wymagały one realizacji w bieżącej działalności Spółdzielni. Uchwała 
w sprawie wyboru Delegata  na Zjazd RZRSM została zrealizowana – wybrany Delegat repre-
zentował Spółdzielnię w trakcie corocznego Zjazdu Regionalnego Związku Rewizyjnego Spół-
dzielczości Mieszkaniowej w Katowicach w dniu 30 czerwca 2016 r. Trzy uchwały dotyczyły roz-
patrzenia przez Walne Zgromadzenie odwołań członków od uchwał Rady Nadzorczej – zgodnie 
z wolą członków, dwie osoby nadal są członkami Spółdzielni, jedna została skutecznie wykluczona. 
Nadwyżka bilansowa za rok 2015 w kwocie netto 1  745  430,11 zł została zgodnie z Uchwałą 
Nr 12 Walnego Zgromadzenia podzielona m.in. na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją 
i utrzymaniem poszczególnych nieruchomości oraz zwiększenie funduszu remontowego z  prze-
znaczeniem na pokrycie kosztów remontu części wspólnych poszczególnych nieruchomości w za-
kresie obciążającym członków Spółdzielni proporcjonalnie do sumy powierzchni użytkowej lokali 
mieszkalnych i garaży zajmowanych przez członków w poszczególnych nieruchomościach wg sta-
nu na dzień 31.12.2015 r. Uchwała Nr 13 w sprawie uchwalenia kierunków rozwoju działalności 
Spółdzielni jest realizowana na bieżąco w trakcie roku – bliższe informacje ujęto w części I sprawo-
zdania.
INFORMACJE POZOSTAŁE
W roku 2016 Spółdzielnią Mieszkaniową „JAS-MOS” kierował Zarząd w składzie:
Prezes Zarządu -  Piotr Szereda
Wiceprezes ds. technicznych - Andrzej Baran
Wiceprezes ds. ekonomicznych - Główny Księgowy  
od 01.01.2016 r. do  31.05.2016 r. - Joanna Sobierańska
od  11.07.2016 r. do 31.12.2016 r. - Janina Szymańska

 Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz na podstawie 
unormowań prawnych i wewnątrzspółdzielczych, a do jego uprawnień należy podejmowanie 
wszelkich decyzji niezastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenia oraz dla Rady Nadzorczej. 
W 2016 r. odbyło się 58 posiedzeń Zarządu, na których podjęto 29 uchwał dotyczących pra-
widłowego i efektywnego zarządzania Spółdzielnią. W omawianym okresie do Spółdzielni wpły-
nęło 4933 pism, w tym czasie Spółdzielnia wysłała 6889 pism. Zarząd zawarł 171 umów, które 
dotyczyły między innymi robót dekarskich, alpinistycznych, ogólnobudowlanych, montażu wiat 
śmietnikowych, konserwacji systemów domofonowych, dostawy i montażu wodomierzy sucho-
bieżnych odczytywanych drogą radiową, całorocznego utrzymania terenów zewnętrznych nieru-
chomości, wycinki, prześwietlania i frezowania drzew, dzierżawy pojemników na odpady,  elektro-
nicznego dostępu do klatek schodowych, prac projektowych, wymiany dźwigów osobowych, 
instalacji wod-kan., uzupełnienia nawierzchni drogowych, docieplenia ścian frontowych oraz in-
nych zakresów związanych z obowiązkami statutowymi Zarządu i wynikających z realizacji za-
twierdzonego przez Radę Nadzorczą planu finansowo gospodarczego, w tym planu remontów.
Średnie zatrudnienie w Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS- MOS” – 116 osób.
 Pełna treść sprawozdań jest wyłożona do wglądu Członków Spółdzielni w miejscach i termi-
nach wskazanych w zawiadomieniu o Walnym Zgromadzeniu.

ZARZĄD ZAPRASZA WSZYSTKICH CZŁONKÓW 
DO UDZIAŁU W WALNYM ZGROMADZENIU

Lp. Rodzaj podejmowanych działań windykacyj. 2015 rok 2016 rok

1. Przeprowadzone wizje
Pisma ponaglające

109
1013

137
1066

2.

Skierowane do Sądów Rejonowych pozwy:
- o zapłatę
- o eksmisję 
Wartość skierowanych pozwów o zapłatę

246
12

785  181,15 zł

173
6

594  084,81

3.

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

220
4
3

217
12
9

4.

Sprawy oddane do egzekucji przez Komorników 
Sądowych:
- o zapłatę
- o eksmisję
- egzekucja z prawa do lokalu
Wartość spraw przekazanych do egzekucji

207
2

23
646  121,38 zł 

170
2

15
572  589,20 zł

5.

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

3
2
0
4

1
4
0
7

6. Kwota wyegzekwowana w drodze egzekucji komor. 418 391 376 479

7. Kwota uzyskanych dodatków mieszkaniowych 667 348 636 318

8.
Kwoty uzyskane z Urzędów Miasta Jastrzębie-Zdrój 
i Wodzisław Śląski za niedostarczenie lokali 
socjalnych

627 890 647 533
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY 
NADZORCZEJ SM „JAS-MOS” ZA 2016 ROK
(wyciąg)

 Rada Nadzorcza, zgodnie z art. 35 § 1 usta-
wy „Prawo spółdzielcze” jest obligatoryjnym 
organem spółdzielni powołanym do kontroli 
i nadzoru nad całokształtem jej działalności.
 Szczegółowy zakres i sposób działania Ra-
dy Nadzorczej określa Statut Spółdzielni 
w § 77 oraz Regulamin Rady Nadzorczej. Zgo-
dnie z art. 35 § 1 ustawy „Prawo spółdzielcze” 
oraz zgodnie z § 77 ust. 1 pkt 5 Statutu Rada 
Nadzorcza przedkłada Walnemu Zgromadze-
niu Spółdzielni sprawozdanie z działalności za 
2016 r.

 Rada Nadzorcza w swojej pracy kierowała 
się zawsze dobrem ogólnym jakim jest wspól-
na własność mienia spółdzielczego, jak rów-
nież dobrem poszczególnych członków spół-
dzielni, dbając o powierzone do nadzorowania 
mienie, ze szczególnym uwzględnieniem mini-
malizacji kosztów przy jednoczesnym dążeniu 
do poprawy jakości funkcjonowania Spół-
dzielni. 

I. Skład Rady Nadzorczej w okresie 
sprawozdawczym:

1)  Filipowicz Sławomir
 Przewodniczący RN
2)  Bogusz-Wiśniewska Janina 
 Z-ca Przewodniczącego RN
3)  Sułkowski Bartłomiej
 Sekretarz RN
4)  Kordela Krzysztof         
 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
5)  Kachnic Ewa                   
 Z-ca Przewodniczącego KR
6)  Grzegorzek Marlena        
 Sekretarz KR   
7)  Bylak-Pyra Agnieszka        
 Członek RN
8)  Faryna Marcin                 
 Członek RN 
9)  Krysman Grzegorz
 Członek RN 

 Od stycznia 2017 r. nowym członkiem Ra-
dy Nadzorczej, jednocześnie pełniącym fun-
kcję Sekretarza Komisji Rewizyjnej, jest p. Wie-
sław Latoch, który zastąpił p. Marlenę Grzego-
rzek, która złożyła rezygnację z członkostwa 
w Spółdzielni. 

II. Działalność Rady Nadzorczej w okresie 
sprawozdawczym

 Rada Nadzorcza wypełniając swe statuto-
we zadania spełniała funkcje: nadzoru i kon-
troli, tworzenia unormowań wewnętrznych 
oraz reprezentacyjną.
 W ramach tych funkcji Rada Nadzorcza, 
zgodnie ze statutem Spółdzielni oraz Regula-
minem Rady zatwierdza schemat organiza-
cyjny, unormowania wewnątrzspółdzielcze, 
plany finansowo-gospodarcze, remontowe, 
sprawozdania finansowe z działalności Spół-
dzielni oraz sprawuje bieżącą kontrolę działań 
Zarządu. 

W okresie sprawozdawczym Rada odbyła:
-  13 posiedzeń plenarnych,
-  11 posiedzeń Prezydium,
-  9 posiedzeń Komisji Rewizyjnej. 

 Rada Nadzorcza na swych posiedzeniach, 
oprócz stałych pozycji planów posiedzeń ta-

kich jak: rozpatrywanie wniosków Zarządu w 
sprawie wykreśleń i wykluczeń z członkostwa, 
bieżącego rozpatrywania wniosków Zarządu, 
oceny bieżącej działalności Spółdzielni oraz 
pracy członków Zarządu, zapoznawanie się 
z wynikami pracy Komisji Rewizyjnej RN Spół-
dzielni „JAS-MOS”, zajmowała się następującą 
tematyką: 

- ocena realizacji planu 
 finansowo-gospodarczego, 
- ocena realizacji planu remontów, 
- analiza zaległości w zakresie wnoszenia  
 opłat za lokale mieszkalne, 
- ocena gospodarki lokalami użytkowymi, 
 dzierżawą terenu itp., 
- ocena realizacji uchwał i wniosków RN, 
- ocena kształtowania się kosztów c.o. 
 w zasobach Spółdzielni, 
- ocena działań Zarządu w kierunku 
 optymalizacji kształtowania się 
 współczynników korygujących zużycie 
 wody w zasobach Spółdzielni, 
- ocena działań Zarządu dot. kosztów 
 zużycia energii elektrycznej w zasobach 
 Spółdzielni
- zatwierdzenie planu remontów, 
- zatwierdzenie planu 
 finansowo-gospodarczego.

 Rada Nadzorcza statutową funkcję kon-
trolną wypełnia poprzez Komisję Rewizyjną. 

Komisja Rewizyjna w składzie:
1) Kordela Krzysztof      
 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
2) Kachnic Ewa       
 Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej  
3)  Grzegorzek Marlena     
 Sekretarz Komisji Rewizyjnej 
 (od stycznia 2017 r.-  Latoch Wiesław 
 Sekretarz Komisji Rewizyjnej)  

przeprowadziła w okresie sprawozdawczym 
9 kontroli w następującej tematyce: 
-  kontrola administracji nr 1 i 2 w zakresie  
 bieżącej obsługi mieszkańców 
 (2 kontrole),
- kontrola realizacji skarg i wniosków
  członków Spółdzielni kierowanych do 
 organów Spółdzielni za 2015 r., 
- kontrola działalności administracji nr 1 i 2
  w zakresie utrzymania zasobów 
 (2 kontrole), 
- kontrola zamówień materiałów 
 za rok 2015, 
- kontrola dokumentacji przetargowej 
 za 2015 r., 
- kontrola w zakresie realizacji działalności  
 termomodernizacyjnej w SM „JAS-MOS”
  w ujęciu rzeczowym i finansowym 
 za 2015 r., 
- kontrola protokołów pogwarancyjnych 
 2015/2016.

 Efektem przeprowadzonych kontroli były 
uwagi i wnioski, które po akceptacji na plenar-
nych posiedzeniach Rady Nadzorczej zostały 
przekazane Zarządowi do realizacji. 

 W okresie sprawozdawczym Rada Nad-
zorcza podjęła 101 uchwał, które dotyczyły 
m.in.:
- wykluczeń z powodu zalegania 
 z opłatami za zajmowane mieszkania,   

- wykreśleń z powodu zbycia prawa do
  lokalu i nie złożenia rezygnacji 
 z członkostwa w terminie trzech miesięcy 
- spraw organizacyjnych, porządkowych 
 i regulaminowych:
zatwierdzono Regulaminy: wyboru oferentów 
świadczących usługi na rzecz Spółdzielni, orga-
nizowania przetargów na najem lokali mieszkal-
nych, najmu lokali mieszkalnych; ponadto wpro-
wadzono zmiany w Regulaminach: określającym 
zasady rozliczania przychodów i kosztów Spół-
dzielni, tworzenia i wykorzystania funduszu re-
montowego, zasad realizacji i finansowania do-
ciepleń; zatwierdzono zasady finasowania dzia-
łalności społecznej; zatwierdzono nową struktu-
rę organizacyjną i Regulamin organizacyjny 
w związku z dodatkowym zatrudnieniem 25 osób 
na stanowiskach sprzątaczek oraz pracowników 
administracyjno-technicznych, których koszty 
zatrudnienia pokrywa Powiatowy Urząd Pracy; 
ponadto, w wyniku przeprowadzonej procedury 
konkursowej, RN powołała z dniem 11.07.2016 
roku p. Janinę Szymańską na stanowisko Wice-
prezesa ds. ekonomicznych, Głównego Księgo-
wego, 
- odstąpienia od procedury przetargowej: 
na dostawę i montaż wiat śmietnikowych, emisję 
ogłoszeń na ekranach LED, na wykonanie audytów, 
wniosków i projektów na dofinansowanie przed-
sięwzięć termomodernizacyjnych z WFOŚiGW,
- zmiany sposobu rozliczania kosztów c.o. 
 przy ul. Wiejskiej 17d, 
gdzie RN w oparciu o wniosek mieszkańców 
podjęła uchwałę zmieniającą sposób rozliczania 
kosztów c.o. z rozliczenia wg pow. użytk. na 
rozliczenie wg podzielników, 
- zatwierdzenia planów finansowo-
 gospodarczych oraz planu remontów 
 na 2017 r.,
- przyjęcia sprawozdań (z badania 
 sprawozdania finansowego za 2015 r. 
 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej 
 za 2015 r.),
- wyboru biegłego rewidenta.     

 Członkowie Rady Nadzorczej w trakcie 
plenarnych posiedzeń zgłosili do Zarządu 45 
wniosków dotyczących m.in.:
– działalności windykacyjnej - RN 8-krotnie 

zapraszała na posiedzenia plenarne człon-
ków zalegających z opłatami za lokale, 
podczas tych spotkań zawarto ugody 
z dłużnikami w sprawie spłaty zadłużenia - 
10 członków jednak wykluczono z człon-
kostwa w Spółdzielni; 

– działań członkowsko-mieszkaniowych - 
uchwalono Regulamin najmu wolnych lo-
kali mieszkalnych, określono procedury 
umożliwiające w określonych przypad-
kach obniżanie cen wywoławczych miesz-
kań w kolejnych przetargach, wprowadzo-
no zasady określające warunki przepro-
wadzania przetargów na najem lokali mie-
szkalnych; 

– spraw związanych z poprawą porządku 
i bezpieczeństwa, rozwiązywania lokator-

skich spraw -  rozpoczęto instalację na za-
sobach Spółdzielni nowego typu wiat 
śmietnikowych co znacznie poprawiło 
estetykę, wygląd i funkcjonalność obiek-
tów, Rada Nadzorcza określiła zasady 
udostępniania sygnału monitoringu klatek 
schodowych oraz określiła zasady realiza-
cji montażu i prowadzenia bieżącej kon-
serwacji instalacji monitoringu terenów 
zewnętrznych bez możliwości udostępnia-
nia sygnału użytkownikom lokali, zostało 
zmodernizowane boisko do piłki siatkowej 
przy ul. Krasickiego, doprecyzowano zapi-
sy regulaminowe związane z określeniem 
zasad korzystania z pomieszczeń wspólne-
go użytkowania; 

– spraw organizacyjnych, spraw związanych 
z funkcjonowaniem spółdzielni - m.in. 
umożliwiono mieszkańcom regulowanie 
płatności poprzez polecenie zapłaty, do-
precyzowano unormowania wewnętrzne 
dot. działalności społeczno-oświatowej 
w kwestii dot. finansowania i rozliczeń tej 
działalności, dokonano analizy umów naj-
mu i dzierżawy terenów, analizowano po-
stępowanie służb administracyjnych 
w przypadkach awarii, szkód i innych zda-
rzeń na zasobach, omawiano zasady fun-
kcjonowania miejsc dla osób niepełno-
sprawnych.

 Ponadto w okresie sprawozdawczym Rada 
Nadzorcza, wspólnie z Zarządem dużą uwagę 
przywiązywała do nowego projektu innowa-
cyjnego w zakresie poszukiwań rozwiązań bu-
dowy dobrych relacji z lokatorem, tzn. techni-
cznych rozwiązań podniesienia jakości świad-
czonych przez Spółdzielnię usług dla mie-
szkańców, zwiększenia ochrony, przyśpiesze-
nia skuteczności interwencji i ulepszenia ko-
munikacji z lokatorami jak i komunikacji wew-
nątrz Spółdzielni.                     

 Podkreślić należy, że współpraca Rady 
Nadzorczej z Zarządem układała się pozytyw-
nie, mimo różnic w ocenie niektórych aspek-
tów i sposobów działania i wynikających z tego 
czasem trudnych i długich dyskusji, zawsze 
osiągany był konsensus w imię nadrzędnego 
dobra jakim jest interes Spółdzielni i jej człon-
ków. 

 Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia dzia-
łalność i wyniki Spółdzielni w okresie sprawo-
zdawczym i wnioskuje o udzielenie absoluto-
rium za 2016 r. dla:
- Prezesa Zarządu 
 Piotra Szeredy za 2016 r.
-  Wiceprezesa ds. technicznych 
 Andrzeja Baran za 2016 r. 
-  Wiceprezesa ds. ekonomicznych, 
 Głównej Księgowej Janiny Szymańskiej 
 za okres od 11.07.2016 r. -31.12.2016 r.
- Wiceprezesa ds. ekonomicznych, 
 Głównej Księgowej Joanny Sobierańskiej  
 za okres od 01.01.2016 r. – 31.05.2016 r.
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ZAWIADOMIENIE

Część Nazwa Części Data Miejsce obrad

1.
Osiedle A. Bożka
ulice: Zielona, Harcerska, Miodowa, Wrzosowa 

09.05.2017 r.
Wtorek 

Szkoła Podst. Nr 10
Jastrzębie-Zdrój, ul. Zielona 2A 

2. Osiedle Pionierów
ulice: Kaszubska, Kurpiowska, Śląska, Warmińska, Pomorska

11.05.2017 r. 
Czwartek 

Szkoła Podst. Nr 5
Jastrzębie-Zdrój, ul. Mazurska 6

3.
Osiedle Zdrój 
ulice: Konopnickiej, K. Miarki, Słoneczna, Krótka, Kusocińskiego, Of. Faszyzmu, 
1 Maja, Staszica, Jana Pawła II, 11 Listopada, gen. Andersa

16.05.2017 r. 
Wtorek

Zespół Szkół  Nr 9
Jastrzębie-Zdrój, ul. 11 Listopada 4

4.
Wodzisław
ulice: 26 Marca, Wyszyńskiego, PCK, Plac Zwycięstwa 

17.05.2017 r. 
Środa

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
Wodzisław Śl., ul. Wyszyńskiego 41

5.
Osiedle Złote Łany
ulica Wiejska

18.05.2017 r.
Czwartek

Przedszkole
Jastrzębie-Zdrój, ul. Wiejska 35 i

6.
Osiedle Przyjaźń 
ulice: Górnicza, Wyspiańskiego, Moniuszki, Morcinka, Kopernika, Krasickiego

24.05.2017 r. 
Środa 

Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego
Jastrzębie-Zdrój, ul. Piastów 15

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS” zawiadamia 
o terminie i miejscu Walnego Zgromadzenia w 2017 roku: 

Uwaga: Początek wszystkich Zebrań zaplanowano na godz.15.30.

Porządek obrad:
1) Otwarcie obrad.
2) Wybory Przewodniczącego i Członków Prezydium  
 (Sekretarz i Asesor).
3) Wybory Komisji Skrutacyjnej.
4) Odczytanie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5) Stwierdzenie prawidłowości zwołania części Walnego
 Zgromadzenia.
6) Przedstawienie sprawozdań:
 a.  Zarządu z działalności Spółdzielni za 2016 rok,
 b.  finansowego za 2016 rok,
 c.  z działalności Rady Nadzorczej za 2016 rok.
7) Dyskusja nad sprawozdaniami. 
8) Podjęcie uchwał w sprawach:
 a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok,
 b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2016 rok 
 i udzielenia absolutorium każdemu z członków
  Zarządu oddzielnie, 
 c. przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2016 rok.
9) Podjęcie uchwał w sprawie odwołań członków od
 uchwał Rady Nadzorczej w przedmiocie wykluczenia
 ze Spółdzielni. 
10) Omówienie propozycji Zarządu oraz podjęcie uchwały
 w sprawie zmiany treści statutu.

11) Omówienie propozycji Zarządu oraz podjęcie 
 uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej 
 za 2016 rok.
12) Sprawy wniesione przez Członków Spółdzielni 
 w trybie art. 8³ ust. 10-12 Ustawy o spółdzielniach
  mieszkaniowych. 
13) Wolne głosy, uwagi i zapytania.
14) Zamknięcie obrad.

 Członek może brać udział w Walnym Zgromadzeniu tyl-
ko osobiście i przysługuje mu prawo głosu tylko w tej części 
Walnego   Zgromadzenia, do której został zaliczony.
 
 Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 
2016 r., sprawozdanie finansowe wraz z opinią biegłego re-
widenta, sprawozdanie Rady Nadzorczej zostaną wyłożone 
od dnia 18 kwietnia 2017 r. w siedzibie Spółdzielni w Jastrzę-
biu – Zdroju przy ul. Słonecznej 18 A w pokoju nr 1.

 Projekty uchwał i inne dokumenty związane z porząd-
kiem obrad zostaną wyłożone od dnia 25 kwietnia 2017 r. 
w siedzibie Spółdzielni, na administracjach osiedlowych oraz 
na stronie internetowej Spółdzielni. Członek Spółdzielni ma 
prawo zapoznania się z w/w dokumentami. 

 Zgodnie z art. 8³ ust. 10 - 12 ustawy o spółdzielniach 
mieszkaniowych:

-  członkowie Spółdzielni mają prawo zgłaszać projekty 
uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w po-
rządku obrad Walnego Zgromadzenia w terminie do 15 dni 
przed dniem pierwszej części posiedzenia Walnego Zgroma-
dzenia, tj. do dnia 24 kwietnia 2017 r. Projekt uchwały zgła-
szanej przez członków musi być poparty przez co najmniej 10 
członków. Zgodnie z § 62 ust. 5 statutu oświadczenie o popa-
rciu projektu powinno mieć formę pisemną i zawierać: imię, 
nazwisko, adres członka oraz jego podpis;

-  członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów 
uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem pierwszej 
części Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 5 maja 2017 r. 

Prosimy o zabranie na Walne Zgromadzenie dowodu
osobistego lub innego dokumentu tożsamości.

Zarząd Spółdzielni 
Mieszkaniowej „JAS-MOS”

Wodomierze odczytywane drogą radiową
 Trwa montaż na naszych zasobach 
wodomierzy odczytywanych drogą radio-
wą. Jak informowaliśmy wcześniej w na-
szym listopadowym wydaniu biuletynu 
„Nasze Mieszkanie”, w wyniku przepro-
wadzonego postępowania przetargowe-
go do realizacji tego zadania została wy-
brana oferta firmy BMeters. Wodomierze 
radiowe zostaną zamontowane we wszy-
stkich lokalach oraz punktach poboru na-
szych zasobów oraz będą odczytywane 
siłami własnymi Spółdzielni za pośredni-
ctwem mobilnych urządzeń odczyto-
wych. 
 Koszt przeprowadzenia wymiany 
zostanie pokryty w ramach miesięcznej 
opłaty w wysokości 1,67 zł w okresie 
5 lat. Po tym czasie planuje się legalizację 
(wymianę) samego wodomierza nato-
miast moduł radiowy będzie użytkowany 
przez kolejne 5 lat. 

 Zastosowany wodomierz z modułem 
radiowym jest zabezpieczony przed inge-
rencją osób trzecich oraz przesyła drogą 
radiową informacje (alarmy) o następują-
cych zdarzeniach :
ź stały przeciek (utrata wody) 

– np. wykrycie usterek cieknących 
spłuczek

ź wsteczny przepływ 
– próby odwrócenia wodomierza 

ź uszkodzenie optyki 
– uszkodzenie lub próba wpłynięcia 
na prawidłowość jego działania

ź naruszenie plomby 
– rozłącznie modułu radiowego 
od wodomierza

ź przekroczenie przepływu maksymal.
ź próba zadziałania magnesem 

neodymowym
ź wyczerpana bateria modułu 

radiowego

 System radiowego odczytu danych 
umożliwia:
ź odczyt stanów wodomierzy bez 

konieczności udostępnienia lokalu 
do odczytu przez użytkującego, 
co przekłada się na rzetelne 
rozliczenie kosztów (unika się 
szacowania wynikającego z braku 
odczytów w poszczególnych lokalach, 
które „zakłamuje” rozliczenia), 

ź korelację odczytów wodomierzy 
lokalowych z wodomierzem 
budynkowym,

ź uniknięcie pomyłek związanych 
z odczytem stanu wodomierzy 
(eliminuje się tzw. czynnik ludzki 
podczas dokonywania odczytów),

ź odczyt wodomierzy w mieszkaniach 
z utrudnionym dostępem oraz stałą 
nieobecnością lokatorów,

ź archiwizację wskazań wodomierzy 

bezpośrednio na komputerze,
ź łatwą i praktycznie bezbłędną 

adaptację odczytów do 
oprogramowania rozliczeniowego.

 O terminach przeprowadzenia wy-
miany na poszczególnych budynkach są 
Państwo informowani za pośrednictwem 
ogłoszeń umieszczonych w gablotach na 
klatkach schodowych. 

 Jednocześnie zwracamy się do loka-
torów o to, aby nie zabudowywać wodo-
mierzy oraz instalacji w jego pobliżu. Do 
pionów instalacji wodno - kanalizacyjnej 
jak i samego wodomierza powinien być 
pozostawiony swobodny dostęp, który 
jest niezbędny zarówno w razie awarii in-
stalacji jak i wymiany wodomierza, która 
następuje w  okresach wymaganych prze-
pisami (co najmniej raz na 5 lat). 
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ZAPROSZENIE
L.p. Nazwa Zebrania Data zebrania Miejsce zebrania

1.
Osiedle A. Bożka
ulice: Zielona, Harcerska, Miodowa, Wrzosowa 

19.04.2017 r. 
środa, godz. 15.30 

Szkoła Podst. Nr 10
Jastrzębie-Zdrój, ul. Zielona 2A 

sala 211 - II piętro

2. Osiedle Pionierów
ulice: Kaszubska, Kurpiowska, Śląska, Warmińska, Pomorska

20.04.2017 r.
czwartek, godz. 15.30

Szkoła Podst. Nr 5
Jastrzębie-Zdrój, ul. Mazurska 6

sala nr 23

3.
Osiedle Zdrój 
ulice: Konopnickiej,  K. Miarki, Słoneczna, Krótka, Kusocińskiego, Of. Faszyzmu,         
1 Maja, Staszica, Jana Pawła II, 11 Listopada, gen. Andersa

24.04.2017 r.
poniedziałek, godz. 15.30

Zespół Szkół  Nr 9
Jastrzębie-Zdrój, ul. 11 Listopada 4

świetlica

4.
Osiedle Złote Łany
ulica Wiejska

25.04.2017 r.
wtorek, godz. 15.30

Jastrzębie-Zdrój, ul. Wiejska 17 C
Zarząd Osiedla

5.
Wodzisław
ulice: 26 Marca, Wyszyńskiego, PCK, Plac Zwycięstwa

26.04.2017 r.
środa, godz. 15.30

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
Wodzisław Śl., ul. Wyszyńskiego 41

sala nr 1

6.
Osiedle Przyjaźń 
ulice: Górnicza, Wyspiańskiego, Moniuszki, Morcinka, Kopernika, Krasickiego

27.04.2017 r.
czwartek, godz. 15.30

Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego
Jastrzębie-Zdrój, ul. Piastów 15

sala nr 4

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS” zaprasza wszystkich mieszkańców na „wiosenne spotkania eksploatacyjne”. 
Tematem spotkań będzie omówienie bieżących spraw eksploatacyjnych i remontowych.

Miska ustępowa nie jest 
pojemnikiem na odpady

 W związku z licznymi w ostatnim 
okresie awariami kanalizacji sanitarnych 
w naszych budynkach, zwracamy się do 
naszych mieszkańców z apelem o użytko-
wanie tych przewodów zgodnie z prze-
znaczeniem. 

 Niestety większość zatorów i mają-
cych z tym związek szkód powstałych po-
przez zalania lokali fekaliami ma związek 
z tym, że część mieszkańców traktuje mu-
szle ustępowe jako miejsce do pozbywa-
nia się wszelkich odpadów. Często „lą-
dują” w kanalizacji zarówno odpady bu-
dowlane, zaprawy, pampersy, podpaski, 
szmaty jak i zabawki.  Powstałe wskutek 
nieprawidłowego użytkowania zatory za-
zwyczaj są bardzo trudne do usunięcia 
i koniecznym staje się wymiana odcinka 
pionu kanalizacyjnego. Wtedy na skutek 
nieodpowiedzialnego działania jednej 
osoby cierpią wszyscy mieszkańcy pionu 
mieszkaniowego. Ostatnio taka sytuacja 
miała miejsce na ul. Zielonej 21, gdzie wy-
rzucone do muszli ustępowej pampersy 
skutecznie uniemożliwiły prawidłowe 
działanie pionu kanalizacyjnego. Utru-
dniony dostęp do miejsca awarii i kilku-
krotne próby udrożnienia nie odniosły 
pożądanego efektu. Skutkiem było zala-
nie kilku mieszkań i konieczność wymiany 
odcinka instalacji.

 Informujemy, że w razie wskazania 
odpowiedzialnego za powstałe szkody 
spowodowane nieprawidłowym użytko-
waniem instalacji kanalizacyjnej, osoba 
taka zostanie pociągnięta do odpowie-
dzialności cywilnej i poniesie wszelkie ko-
szty związane z likwidacją powstałych 
wskutek jej działania szkód.

 Jednocześnie apelujemy do mieszkań-
ców o to by nie zabudowywać miejsc do-
stępu do pionów instalacyjnych w swoich 
mieszkaniach, co w razie powstania awarii 
bardzo wydłuża czas jej usunięcia. W razie 
powstania awarii lokator jest zobowiąza-
ny udostępnić lokal (miejsce awarii), co 
w razie zabudowy pionów wiąże się z roz-
biórką ewentualnej zabudowy pionów 
i poniesieniem przez lokatora dodatko-
wych kosztów z tym związanych. 

 Konieczność udostępnienia lokalu 
jest uregulowana prawnie zarówno usta-
wowo jak i statutowo, co cytujemy poni-
żej.

1. Ustawa o Spółdzielniach  
 mieszkaniowych - Art.6¹ ust. 1
 W razie awarii wywołującej szkodę 
lub zagrażającej bezpośrednio powsta-
niem szkody osoba korzystająca z lokalu 
jest obowiązana niezwłocznie udostępnić 
lokal w celu usunięcia awarii. Jeżeli osoba 

ta jest nieobecna lub odmawia udostę-
pnienia lokalu, spółdzielnia ma prawo 
wejść do lokalu w obecności funkcjona-
riusza Policji, a gdy wymaga to pomocy 
straży pożarnej - także przy jej udziale.

2. Ustawa o ochronie praw
 lokatorów…  Art. 10 ust. 1
 W razie awarii wywołującej szkodę 
lub zagrażającej bezpośrednio powsta-
niem szkody lokator jest obowiązany nie-
zwłocznie udostępnić lokal w celu jej usu-
nięcia. Jeżeli lokator jest nieobecny lub 
odmawia udostępnienia lokalu, właściciel 
ma prawo wejść do lokalu w obecności 
funkcjonariusza Policji lub straży gminnej 
(miejskiej), a gdy wymaga to pomocy stra-
ży pożarnej – także przy jej udziale. 

3. Statut Spółdzielni 
 Mieszkaniowej „JAS-MOS” 
§ 16 pkt. 10 
 Członek jest zobowiązany w szcze-
gólności udostępnić niezwłocznie lokal 

w celu usunięcia awarii wywołującej szko-
dę lub zagrażającej bezpośrednio powsta-
niem szkody.

§ 36 ust. 4
  W razie awarii wywołującej szkodę 
lub zagrażającej bezpośrednio powsta-
niem szkody osoba korzystająca z lokalu 
jest obowiązany niezwłocznie udostępnić 
lokal w celu usunięcia awarii. Jeżeli osoba 
ta jest nieobecna lub odmawia udostę-
pnienia lokalu, Spółdzielnia ma prawo 
wejść do lokalu w obecności funkcjona-
riusza Policji, a gdy wymaga to pomocy 
straży pożarnej – także przy jej udziale. 

 Jednocześnie przypominamy naszym 
mieszkańcom o obowiązku udostępnie-
nia lokali w celu przeprowadzenia okres-
owych przeglądów – zarówno kominiar-
skich, gazowych jak i budowlanych oraz 
obowiązku udostępnienia lokalu pod-
czas wykonywania robót remontowych.  
Do powyższego zobowiązują mieszkań-
ców również w/w akty prawne w nastę-
pujących zapisach:

ź  Po wcześniejszym uzgodnieniu termi-
nu osoba korzystająca z lokalu powinna 
udostępnić Spółdzielni lokal w celu doko-
nania okresowego, a w szczególnie uza-
sadnionych wypadkach również doraźne-
go przeglądu stanu wyposażania tech-
nicznego lokalu oraz ustalenia zakresu 
niezbędnych prac i ich wykonania.  
ź  Jeżeli lokal lub budynek wymaga re-
montu obciążającego Spółdzielnię, może 
ona żądać od osób korzystających z tego 
lokalu lub budynku jego udostępnienia 
w celu wykonania koniecznych robót po 
wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Zatkany pampersami 
pion kanalizacyjny 
w budynku przy 
ul. Zielonej 21
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Z cyklu „Pani Bożena, czyli monitoring doskonały”

 W powietrzu unosi się zapach wiosny, 
jest piękny, słoneczny dzień. Aż chce się 
wyjść na zewnątrz choćby po to, by zrobić 
zakupy w sklepie na końcu bloku.

-   „Zawsze to jakiś ruch dla mych nie 
młodych już kości”  - myślę w duchu i prze-
kładam wypełnioną reklamówkę do dru-
giej ręki. Taka forma fitnessu dla gospo-
dyń domowych. Jedni chodzą z kijkami in-
ni z siatkami. Uśmiecham się sama do sie-
bie pod nosem.

-   „Każdy ma jakiegoś bzika…..” - nucę po 
cichu, gdy mijam tę samą co zwykle 
grupkę nastolatków, która ma miejsce 
zborne pod sąsiednią klatką. Swoją drogą 
czy oni nie powinni być teraz w szkole? Za 
moich czasów młodzież nie szwendała się 
gdzie popadnie przed południem. Jak 
zwykle tylko dużo hałasu robią i znaczą 
teren. To znaczy słonecznik zajadają i cho-
dnik łupinami usłany jak ulice po procesji  
Bożego Ciała. Utrapienie jakieś. Nie wie-
dzą co to kosz na śmieci….. 

-  „A dzień dobry, dzień dobry” – odpo-
wiadam, bo dzieciaki Nowaków to jednak 
kultury trochę mają i wiedzą, co trzeba 
mówić,  jak sąsiadka przechodzi. 
 
 Jeszcze tylko parę metrów i na miej-
scu. Ucho reklamówki wpija mi się w dłoń 
zostawiając na niej bolesny czerwony 
ślad. Gdy wchodzę po schodach do klatki 
moje nogi ślizgają się niebezpiecznie. Pod 
stopami mam pełno pyłu i jakieś wióry. 
A to co znowu? Po wejściu do klatki za-
uważyłam, że bałagan obejmuje cały par-
ter. Tego już za wiele na moje nerwy. Czy 
na tym osiedlu nikt już nie sprząta? Na co 
my płacimy co miesiąc ten czynsz? Trzeba 
coś z tym zrobić. Numeru telefonu do 
Spółdzielni Mieszkaniowej nie muszę 
szukać, przecież znam go już na pamięć. 
Odbiera jakaś kobieta. Imię mi nic nie mó-

wi, po głosie nie poznaję, więc jakaś nowa. 
Zaraz się dowie co tu się wyprawia. 
–  „Proszę natychmiast przysłać kogoś, 
by posprzątał przed naszym blokiem. Nie 
wiem co wy tam cały dzień robicie, ale coś 
nam, mieszkańcom się należy. Przynaj-
mniej minimum porządku…” - zaczynam 
ostro. Każdy wie, że tylko tak się rozma-
wia z urzędnikami. Inaczej nie traktują 
człowieka poważnie. 

-  Dzień dobry z kim mam przyjemność 
i co się stało? 

-  Jak to co się stało! Prawie nogi poła-
małam proszę Pani. Te wasze sprzątaczki 
to jakaś kpina. Pod jedną klatką góra sło-
necznika, jak nie porównując kopiec Ko-
ściuszki, a u mnie całe schody i parter 
w trocinach jakiś. Wiosna proszę Pani 
jest. Trocinami poza tym już dawno oblo-
dzonych dróg się nie posypuje – uśmiech 
zadowolenia ze swojej kąśliwości bły-
skotliwej zagnieździł się w kąciku moich 
ust. 

-  Przepraszam, jak mniemam Pani Bo-
żena z Wesołej 14? 
-  Taaak… zdziwiłam się. Niby nowa, 
a rozpoznała mnie hmm… ciekawe jakim 
cudem. 

-  Pani Bożeno dzisiaj rano, jak co dzień, 
nasze służby porządkowe skrupulatnie 
sprzątały zarówno chodniki jak i wejścia 
do klatek schodowych. W czym jest pro-
blem? 

-  W tym problem, że może sprzątały, 
ale nie posprzątały proszę Pani. Ja żądam 
natychmiastowej interwencji, bo jak  nie 
to zgłoszę to do Pani przełożonych. Kto 
to widział, żeby taki syf był wszędzie. 
Wstyd! – zadowolona z siebie z hukiem 
odłożyłam słuchawkę. Obywatel musi 
przecież reagować. 

 
 Czas pomyśleć o obiedzie. Wszystko 
co potrzebne kupiłam. Tylko ziemniaki 
przynieść z piwnicy i do dzieła. Schodzę 
dwa piętra niżej i z satysfakcją widzę, jak 
osiedlowa sprzątaczka zabiera się do 
sprzątania schodów do klatki. „A jednak, 
jak człowiek reaguje to działa.” W piwnicy 
wchodzę na istne pobojowisko. Jeśli na 
górze był bałagan, to tutaj jest po prostu 

drewutnia. Jeden rzut oka wystarczy, by 
zorientować się skąd wzięły się wióry 
i trociny na schodach. Pod ścianą leży 
sterta płyt, desek, elementów starych 
mebli. Skład rzeczy wszystkich. Ledwo 
przejść można. To znowu ten zdziwaczały 
Walczak spod 10 przyniósł śmieci w myśl 
zasady „bo może się przydadzą”. Nie do-
ciera do Niego, że to przecież przestrzeń 
wspólna i nikt tu nie chce mieć wysypiska 
śmieci. Tylko patrzeć, aż zalęgną się 
szczury. Jeszcze tego nam brakuje. Ile ra-
zy można z nim rozmawiać, tłumaczyć, 
prosić. On cały czas swoje. Zamierza zbu-
dować altankę na działce i znosi ze śmie-
tnika wszystko co może mu się przydać. 
Prędzej nas tymi śmieciami zasypie niż 
choćby ławka na tej działce stanie. Skara-
nie boskie z tymi ludźmi. Ponaglona misją 
do spełnienia pędzę do mieszkania, by 
znów zaalarmować Spółdzielnię. Oni co 
prawda już wiele razy interweniowali 
w tej sprawie. Kilka razy sami usuwali to 
śmietnisko, bo sąsiad nie miał zamiaru ru-
szyć palcem. W końcu kogoś trzeba po-
wiadomić bo tak się przecież nie da żyć. Po 
doniesieniu o ostatnich poczynaniach są-
siada, muszę uspokoić nerwy. Otwieram 
okno i zaciągam się papierosem. Taka ma-
ła chwila czystej przyjemności dobrze ro-
bi od czasu do czasu. Obserwuję jak w do-
le Pani sprzątaczka uwija się ze sprząta-
niem po spotkaniu młodzieży. 
 
-  „No wszystko jest tak, jak być powin-
no, bo porządek musi być” – wypuszczam 
ostatni kłąb dymu z płuc i zwinnym ru-
chem wyrzucam niedopałek przez okno. 
 
- „Dobra robota Bożena” - chwalę sama 
siebie.

Ciąg dalszy nastąpi...

Wszelkie dane osobowe zawarte w po-
wyższym artykule są fikcyjne.

„Porządek musi być”

Wandale są wśród nas….
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Mamy Facebook’a

Polub nas 
i bądź na bieżąco!

Miło nam poinformować, że nasza Spółdzielnia znalazła się na Facebook’u. Aby nas znaleźć wystarczy wpisać 

w wyszukiwarkę pełną nazwę Spółdzielnia Mieszkaniowa "JAS-MOS" w Jastrzębiu-Zdroju lub wpisać po prostu adres: 

www.facebook.com/smjasmos . Na naszym profilu zamierzamy regularnie publikować przydatne i pomocne infor-

macje dotyczące życia w mieście i na naszych zasobach. Znajdują się tam również nasze dane kontaktowe. Chętnie 

opublikujemy także zdjęcia czy informacje otrzymane od naszych czytelników czy też mieszkańców. Dlatego miło nam 

będzie, jeśli pozostaniemy w kontakcie. Pozostaje zatem zapytać po facebook’owemu – lubisz to?



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

11www.smjasmos.pl

Daj ogłoszenie do biuletynu
Zarząd Spółdzielni przypomina o możliwości zamieszczania 
ogłoszeń i reklam w Biuletynie „Nasze Mieszkanie”

Cennik ogłoszeń:
1. Reklama firm

 2. Ogłoszenia wyborcze i artykuły sponsorowane niekomercyjne - 500,00 zł ne�o za ½ strony;

 3. Mieszkańcy zasobów spółdzielni mieszkaniowych – drobne ogłoszenia dotyczące zamian 

     lub sprzedaży mieszkań – bezpłatnie;

 4. Drobne ogłoszenia „kupna – sprzedaży” – 50,00 zł ne�o,

 5. Instytucje charytatywne, Zarządy osiedli, itp.  – bezpłatnie przy formacie do ¼ strony

Osoby lub firmy  zainteresowane zamieszczeniem materiałów w kolejnych numerach biuletynu proszone są o kontakt 

z działem organizacyjno-prawnym w siedzibie Spółdzielni przy ul. Słonecznej 18A, pokój nr 1, tel. 32 47  626 36 wew. 34.

Cała 
strona
265x360 mm

1/2 
strony
265x180 mm

1/4 
strony
130x180 mm

1/8 
strony
130x90 mm

Okładka
1/4 strony
265x90 mm

Rabaty

1 100 zł netto 600 zł netto 300zł netto

120 zł netto 650 zł netto

www.smjasmos.pl www.smjasmos.pl

www.smjasmos.pl

Nasze 
Mieszkanie

BIULETYN INFORMACYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "JAS-MOS" 

JAS-MOS
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M
KWIECIEŃ 2017
NAKŁAD: 7000 egz.
ISSN: 1644-5937

Zamów reklamę 
w co najmniej 3 
wydaniach gazety
i obniż koszt 
reklamy 

- 10%



« Międzynarodowe Dni Jazzu JAZZtrzębie 2017
21 - 30 kwietnia
Miejska Biblioteka Publiczna

« Teresa Werner - koncert
24 kwietnia, godz. 19.00
Kino Centrum, wstęp: 50 zł

« Kabaret Skeczów Męczących - Pod prądem
14 maja, godz. 17.00
Kino Centrum, wstęp: 50 zł
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RePeRtUaR 
KiNa CeNtRuM 
Jastrzębie-Zdrój, Józefa Piłsudskiego 24

« Pakt krwi
Thriller, prod. USA
21-27 IV 2017  mała sala, godz. 17
14, 17-20 IV 2017  duża sala, godz. 18.00
wstęp 16 zł, ulg. 14 zł

« Małżeńskie porachunki
Komedia kryminalna, prod. Dania
14, 17-20 IV 2017  mała sala, godz. 19.30
wstęp 16 zł, ulg. 14 zł

« Munio: Strażnik Księżyca
Animowany, przygodowy, prod. Francja
14, 17-23, 25 IV 2017  duża sala, godz. 16.00
wstęp 16zł, ulg. 14zł

« Amok
Kryminał, prod. Niemcy, Polska, Szwecja
14, 17-20 IV 2017  duża sala, godz. 20.00
wstęp 16 zł, ulg. 14 zł

« Ostatnia klątwa
Horror, prod. USA
21-23, 25 IV 2017  duża sala, godz. 20.00
28 IV - 4 V 2017  duża sala, godz. 20.00
wstęp 16zł, ulg. 14zł

« Bikini Blue
Dramat, prod. Polska, Wielka Brytania
28 IV 2017  mała sala, godz. 17.00
21-23, 25 IV 2017  duża sala, godz. 18.00
wstęp 16 zł, ulg. 14 zł

« Klient
Dramat, prod. Francja, Iran
21 IV - 4 V 2017  mała sala, godz. 19.00
wstęp 16 zł, ulg. 14 zł

« Kabaret Jurki – Święta polskie
20 maja, godz. 20.00
Wodzisławskie Centrum Kultury, wstęp: 50 zł

« Gagngsters Rock - Jacek Kawalec śpiewa 
piosenki Joe Cockera - Koncert Charytatywny
22 kwietnia, godz. 18.00
Hala Widowisk.-Sportowa, wstęp: 15zł, 25zł, 35zł

Koncert na rzecz Moniki Orzeł i Dziennego 
Hospicjum w Jastrzębiu-Zdroju. 
Śpiewa Jacek Kawalec z sekcją dętą Blue Cafe, 
Arturem Daniewski-Bajm, Julią Chmielnik, 
Krzysztofem Kurzepą i Edyrą Strzycką.
Więcej info: tel. 324761201
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