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 Aktualne wydanie biuletynu „Nasze Miesz-
kanie” skierowane jest szczególnie do Człon-
ków SM „JAS-MOS”. Zawiera wyciąg ze spra-
wozdania Zarządu z działalności Spółdzielni 
i sprawozdania finansowego za 2018 r. (str. 3-8) 
oraz wyciąg ze sprawozdania Rady Nadzorczej 
(str. 9-10), które będą rozpatrywane na najbliż-
szym Walnym Zgromadzeniu.

 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS-
MOS” serdecznie zaprasza Członków Spół-
dzielni do licznego udziału w Walnym Zgro-
madzeniu.

 Na ostatniej stronie biuletynu znajduje się 
„Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu” za-
wierające termin i miejsce obrad wszystkich 
części WZ oraz porządek obrad.

Ponadto w numerze:

ź Prywatny monitoring – str. 10

ź Krótkie sprawozdanie z pracy 

ź Udostępnianie lokalu jest 
 obowiązkiem mieszkańca – str. 8

ź Wywiad z Prezesem Zarządu – str. 2

 Rady Nadzorczej – str. 2

Szanowni Państwo

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, 

pełnych wiary, nadziei i miłości.

Radosnego, wiosennego nastroju, 

serdecznych spotkań 

w gronie rodziny i przyjaciół 

życzą

Rada Nadzorcza, Zarząd i pracownicy

Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS”
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Obraz po zimie nie zawsze jest piękny?

 Wiosna nadeszła i jak co roku na naszych zasobach trwa-
ją prace usuwające skutki zimy. To co przykrywała pokrywa 
śniegu teraz jest widoczne gołym okiem. Usuwamy piach 
z ulic i chodników. Sprzątamy masy niedopałków po papie-
rosach rzuconych bezpośrednio pod okna na trawniki. Wy-
konujemy kolejne korekty drzewostanu oraz nasadzenia 
nowych krzewów i drzew. 

Okres wiosenny to nie tylko prace porządkowe?

 Ależ oczywiście, na części nieruchomości ruszamy z mo-
dernizacją  placów zabaw, będziemy montować kolejne dwa 
place rekreacyjno-sportowe dla lokatorów, stawiamy kolej-

Wiosna już zawitała do naszego Miasta, trwają wiosenne 
porządki - na jakim etapie są prace w SM „JAS-MOS”?

 Zanim przyroda się obudzi i nasze tereny się zazielenią 
to po zimie wychodzi w całej okazałości brak kultury i wy-
chowania części naszych lokatorów w zakresie czystości. 
Głównie chodzi tu o wyrzucanie niedopałków, odpadów, 
papierów z okien. Są „mistrzowie”, którzy peta z papierosa 
„pstrykają po przekątnej”, aby nie leżał po jego oknem. I tak 
w 10 kondygnacyjnym bloku niech trafi się tylko jeden „pa-
lący mistrz” i niech pali w oknie, na balkonie 10 papierosów 
dziennie to za okres zimy mamy ich przynajmniej 600 sztuk, 
a dwóch takich „mistrzów” - to już mamy kupkę petów. Do-
datkowe koszty sprzątania obciążają wszystkich lokatorów. 
A podczas spotkań w terenie oraz na zebraniach wraca za 
każdym razem sprawa sprzątania psich odchodów. Po zimie 
widać to w bardzo „okazałej” odsłonie. 

nych 20 wiat gospodarczych na odpady komunalne. Obec-
nie po wyborze oferentów na realizację robót termomoder-
nizacyjnych oczekujemy na pozytywną opinię Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Katowicach. Ponadto realizujemy poważne zadanie 
w postaci wymiany instalacji gazowych na ul. Zielonej. 

A propos gazu, na Waszym Osiedlu Złote Łany 
nadal nie ma instalacji gazowych w mieszkaniach? 

Czyli prace w SM „JAS-MOS” są wzmożone?

 Tak, ale wiosna to też okres intensywnych spotkań i roz-
mów z lokatorami. Rada Nadzorcza wyznaczyła już pier-
wsze terminy kontroli naszych zasobów w terenie. Zarząd, 
jak co roku, organizuje w kwietniu spotkania z lokatorami 
w terenie. Cztery się już odbyły. Na tych spotkaniach sta-
ramy się pokazywać co i kiedy będzie realizowane w tym 
roku oraz zbieramy  jeszcze ostatnie wnioski do realizacji 
oraz przyjmujemy uwagi lokatorów. Podczas tych bez-
pośrednich spotkań mamy czas na bezpośrednią rozmowę
i wymianę poglądów. 

 Tak, faktycznie to jest jedyne nasze osiedle, które nie ko-
rzysta z dostaw gazu. Obecnie wraz z Sołectwem Moszcze-
nica z inicjatywy Radnego Miasta Wojciecha Marcola może 
być zgazyfikowane sołectwo Moszczenica i część osiedla 
Złote Łany (zabudowa jednorodzinna). Zgodnie z wnioska-
mi części lokatorów zgłosiliśmy chęć przeprowadzenia wy-
wiadu wśród naszych lokatorów. Po analizie otrzymanych 
ankiet możemy stwierdzić, że większość lokatorów, którzy 
wyrazili swoją wolę w ankietach, nie wyraża zgody na re-
alizację tego zadania. 

Czyli, jak zawsze w naszym społeczeństwie, 

Życzę powodzenia i dobrych wyników spotkań w terenie. 

Tu już tradycja?

 Tak, i to w naszej praktyce zdarza się bardzo często. Po-
dam przykłady, porządkujemy tak zwane ogródki przed 
wejściem do klatek schodowych. Jedni wyrażają wolę, że ma 
być tylko trawnik  lub skalniak,  jeszcze inne osoby deklaru-
ją,  że  sami będą gospodarować (choć potem z tym bywa 
różnie), inni proponują inne rozwiązania. I tu się zaczyna 
problem kwestii gustu i możliwości finansowych danej nie-
ruchomości. Ostatecznie gdy powstaje ogromny problem 
społeczny odwołujemy się do zebrania opinii na piśmie 
(ankiety). Najważniejsze dla Zarządu jest uświadomienie 
lokatorom o kosztach realizacji ich pomysłów, za które sami 
płacą. 

na temat jednej realizacji zadania mamy kilka opinii?

 Tak, to taka nasza (SM „JAS-MOS”) spółdzielcza tradycja. 
Organizujemy spotkania Prezesa Zarządu i pracowników 
administracji z mieszkańcami. Bez ograniczeń protokołami 
i porządkami obrad możemy bezpośrednio wyjaśnić na ja-
kich zasadach pracuje Spółdzielnia, w jaki sposób są roz-
liczane poszczególne nieruchomości. Informujemy lokatora 
jakie mamy zamierzenia, a przede wszystkim zbieramy su-
gestie i propozycje realizacji nowych zadań. To przynosi bar-
dzo dobre efekty, choć czasami zdarzają się małe problemy, 
ponieważ ścierają się indywidualne opinie na temat pew-
nych rozstrzygnięć.

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

Zarząd w terenie
Zanim przyroda się obudzi i nasze tereny się zazielenią to po zimie wychodzi w całej okazałości brak kultury i wychowania 
części naszych lokatorów w zakresie czystości – mówi Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS” – Piotr Szereda. 
Głównie chodzi tu o wyrzucanie niedopałków, odpadów, papierów z okien.

 Zarząd, zgodnie z planem pracy Rady Nadzorczej, przed-
stawił informację dot. zaległości w zakresie wnoszenia 
opłat za lokale mieszkalne w roku 2018. Prezes Zarządu 
Piotr Szereda poinformował, że na dzień 31.12.2018 roku 
zaległości kształtują się na poziomie 1 999 676,58 zł, co 
w porównaniu do roku 2017 stanowi spadek zadłużenia 
mieszkańców o 289 753,43 zł. Przedstawił także struk-
turę i wysokość zaległości z podziałem na poszczególne 
tytuły prawne do lokali oraz podjęte działania windyka-
cyjne. W ramach stosowanych w Spółdzielni procedur 
realizuje się dochodzenie roszczeń zarówno w formie 
windykacji polubownej, która ma doprowadzić dłużnika 
do spłaty należności jak i windykacji sądowej. Dodatkowo 
wskazał, że skuteczną metodą mobilizującą dłużników do 
spłaty zaległości są działania związane z zaprzestaniem 
konserwacji instalacji elektrycznej w lokalu. 

 W kolejnym punkcie obrad Zarząd SM „JAS-MOS” przed-
stawił informację dotyczącą gospodarki lokalami użytkowy-
mi, terenami oraz innymi powierzchniami za 2018 r. Przed-
stawił wysokość i strukturę zaległości w zakresie wnoszenia 
opłat przez aktualnych kontrahentów. Poinformował, że 
w porównywalnym okresie roku 2018 do 2017 nastąpił 
wzrost zadłużenia o 9  228,76 zł. Do dnia 28.02.2019 r. zo-
stało wyegzekwowane od dłużników 46% zaległości wyka-

 Zastępca Prezesa do spraw technicznych Andrzej Baran 
zapoznał Radę Nadzorczą z analizą zużycia wody w zaso-
bach Spółdzielni za II półrocze 2018 r. Przedstawił koszty 
zużycia wody z podziałem na poszczególne osiedla. Wyjaś-
niono, że różnica wskazań, w odniesieniu do całych zasobów 
jest ujemna i kształtuje się na poziomie ok. – 4,15% ponie-
sionych kosztów - co zdaniem Zarządu jest dobrym wyni-
kiem. W budynkach, gdzie w wyniku przeprowadzonego 
rozliczenia wskaźnik korygujący był wyższy niż 1,1% pro-
wadzone są działania kontrolne. Były to jedynie 4 węzły: 
przy ul. Andersa 1-9 (lokal użytkowy), Andersa 8, Górni-
cza 40, 26 Marca 11.

zanych na dzień 31.12.2018 r. Ponadto omówiono działania 
windykacyjne należności od byłych najemców i dzierżaw-
ców. Przedstawił sytuację największego dłużnika. Poin-
formował, że najemcy wypowiedziano umowę najmu, po 
otrzymaniu której dłużnik zobowiązał się do regulowania 
zaległości w miesięcznych ratach po 3000 zł + bieżący 
czynsz. Dodatkowo dłużnik zadeklarował rezygnację z naj-
mu lokalu i zwrócił się do Zarządu z zapytaniem o możliwość 
przekazania lokalu nowemu najemcy. Ostateczne decyzje 
Zarząd podejmie po otrzymaniu oficjalnego wniosku w tej 
sprawie. 

 

Z protokołem z Posiedzenia Rady Nadzorczej, które od-
było się w miesiącu marcu 2019 roku Członkowie Spół-
dzielni mogą zapoznać się na stronie www.smjasmos.pl

 Rada Nadzorcza przeprowadziła analizę realizacji planu 
finansowo-gospodarczego za 2018 r. Prezes Zarządu  poin-
formował, że realizacja planu za rok 2018 przebiegała zgod-
nie  z przyjętymi na etapie planowania założeniami. Spół-
dzielnia poniosła koszty eksploatacji i utrzymania poszcze-
gólnych nieruchomości na poziomie 97% planowanych 
kosztów. Natomiast uzyskane w 2018 r. pożytki z nierucho-
mości wspólnych stanowiły 120% wielkości planowanych. 
Zarząd udzielił odpowiedzi na zapytania członków Rady 
Nadzorczej dotyczące przyczyn przekroczeń planu w takich 
pozycjach jak: umowy zlecenia i o dzieło, DDD, utrzymania 
terenów zewnętrznych, kosztów pogotowia awaryjnego, 
utrzymania terenów zielonych. 

 W wyniku udzielonych wyjaśnień Rada jednogłośnie 
przyjęła informację dot. realizacji planu finansowo-gospo-
darczego za 2018 r.

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej 
Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS”. 

Dziękuję za uwagę - Ewa Kachnic 

Krótkie sprawozdanie 
z pracy Rady Nadzorczej
W tym wydaniu biuletynu przedstawiam Państwu krótkie sprawozdanie z prac Rady Nadzorczej, 
w tym tematy, jakie były poruszane na ostatnim posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 18 marca 2019 roku 
– Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Ewa Kachnic. 
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Utrzymanie czystości 
w budynkach i na zewnątrz

Lustracja Spółdzielni

 Zarząd przypomina, że zgodnie z posta-
nowieniami Ustawy „Prawo Spółdzielcze” Re-
gionalny Związek Rewizyjny Spółdzielczości 
Mieszkaniowej w Katowicach w okresie od 
18 września do 11 października 2017 r. prze-
prowadził lustrację pełną Spółdzielni Miesz-
kaniowej „JAS-MOS”. Badaniem lustracyjnym 
objęta została działalność Spółdzielni za okres 
od 01.01.2014 r. do 31.12.2016 r. Badanie lu-
stracyjne nie wykazało żadnych zastrzeżeń co 
do legalności, rzetelności i gospodarności 
w działalności Spółdzielni. Sformułowane 
przez Regionalny Związek Rewizyjny dwa 
wnioski dotyczące kontynuacji działań, a mia-
nowicie: „Nadal kontynuować działania zwią-
zane z analizą obowiązujących w Spółdzielni 
regulaminów oraz Statutu i w przypadkach 
koniecznych (szczególnie tych wynikających 
z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy 
o spółdzielniach mieszkaniowych, Kodeksu postę-
powania cywilnego oraz ustawy – Prawo spół-
dzielcze) dokonać ich aktualizacji, doprowadza-
jąc do pełnej zgodności z przepisami obowiązu-
jących ustaw.” oraz „Nadal analizować stan zale-
głości w opłatach za lokale mieszkalne oraz 
wzmóc dotychczasowe działania w celu niedo-
puszczenia do pogorszenia sytuacji finansowej 
Spółdzielni.” są realizowane na bieżąco, o czym, 
m.in. świadczy kolejny spadek zaległości czyn-
szowych. W porównaniu do 2017 zaległości na 
koniec 2018 r. spadły o 289 753,43 zł.  

Wymiana wind

 Decyzja o modernizacji wind w naszej 
Spółdzielni była odkładana w czasie, przede 
wszystkim z uwagi na kwestię związaną z fi-
nansowaniem tego typu wysokonakładowych 
inwestycji. Zdaniem Zarządu, taka praktyka 
jest nie do przyjęcia. Około 30 % dźwigów oso-
bowych w naszych zasobach wymaga wymia-
ny na energooszczędne i w większym stopniu 
dostosowane do potrzeb osób niepełno-
sprawnych. Przede wszystkim jednak, windy 
powinny stać się bezpieczniejsze. Wymagania 
w zakresie podnoszenia bezpieczeństwa na-
kłada na nas również norma SNEL Europej-
skiego Instytutu Normalizacyjnego, według 
której właściwie każda winda po 20 latach 
użytkowania powinna zostać wymieniona. 
Problem wymiany dźwigów osobowych w na-
szej Spółdzielni staje się szczególnie pilny 
w blokach 10-kondygnacyjnych budowanych 
w latach 1970-1990, w których wyłączanie 
windy z eksploatacji - najczęściej w wyniku 
awarii, wiąże się z olbrzymim obniżeniem ja-
kości życia mieszkańców. Szczególnie dla star-
szych lokatorów wejście na wyższe piętra, wy-
muszone awarią dźwigu osobowego, jest nie-
jednokrotnie zadaniem ponad ich siły. Zarząd 
Spółdzielni w miesiącu wrześniu 2017 roku, 
w trakcie spotkań w terenie, przeprowadził 
konsultacje z lokatorami, czego konsekwencją 
stało się przygotowanie programu wymiany 

dźwigów osobowych w okresie najbliższych 
trzech lat. W 2018 roku rozpoczęto proces in-
westycyjny i wymieniono 7 wind. W 2019 roku 
została już przeprowadzona procedura prze-
targowa na generalny remont dźwigów oso-
bowych, co pozwoli na wymianę kolejnych 
4 wind już w tym roku.   

 Od 1 czerwca 2016 roku Zarząd podjął 
działania w celu wdrożenia programu sprząta-
nia klatek schodowych powyżej parteru na 
całych zasobach. Program ten został urucho-
miony zgodnie z wnioskami lokatorów zgła-
szanymi w indywidualnych prośbach oraz 
w trakcie jesiennych spotkań „remontowych” 
w 2015 roku. Wprowadzając na zasoby Spół-
dzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS” usługę wy-
konywaną własnymi siłami i środkami, Zarząd 
miał na uwadze maksymalne ograniczenie bie-
żących kosztów i ich wpływu na obciążenie lo-
katorów w momencie stworzenia dodatko-
wych stanowisk pracy, co zostało osiągnięte 
dzięki uzyskaniu refundacji kosztów utworze-
nia nowych stanowisk pracy przez PUP, w łącz-
nej wysokości 605 619,13 zł. Efekty, w postaci 
czystych i zadbanych klatek schodowych są 
widoczne we wszystkich budynkach Spół-
dzielni. Zgodnie z decyzją Walnego Zgroma-
dzenia koszty sprzątania klatek rozliczane są 
w oparciu o jeden lokal. Zgodnie z regulamino-
wymi uregulowaniami, na wniosek lokatorów 
można odstąpić od sprzątania klatki schodo-
wej. Jak do tej pory lokatorzy nie wnieśli takie-
go wniosku. 

 Zarząd, na wniosek lokatorów, przy ak-
ceptacji Rady Nadzorczej, buduje place gos-
podarcze na odpady komunalne. Jak w przy-
padku innych tego typu inwestycji staramy się, 
aby obiekty te były w takiej samej stylizacji 
oraz jakości na całych zasobach Spółdzielni. 
Za wywóz odpadów komunalnych odpowia-
dają władze samorządowe oraz mieszkańcy 
zgodnie z prawem lokalnym. Zaś za porządek 
na placach oraz wokół pomieszczeń gospo-
darczych, wraz z całorocznym utrzymaniem 
terenów zewnętrznych, odpowiada Spółdziel-
nia. W tym celu w 2016 roku została wyłonio-
na, w drodze przetargu, firma zewnętrzna, 
która realizuje to zadanie. 

Monitoring

 Rozpoczęty w 2015 roku montaż kamer 
na terenach zewnętrznych był kontynuowany 
również w latach 2016 - 2018. Kamery są rów-
nież instalowane w klatkach schodowych, na 
wniosek naszych lokatorów, po przeprowa-
dzeniu ankietowania. Jednocześnie przypomi-
namy, że przepisy prawa nie zezwalają na 
udostępnianie przez Spółdzielnię nagrań z na-
szego monitoringu mieszkańcom. Monitoring 
jest instalowany w poszczególnych lokali-

 Jednym z zaległych zadań, z którym mu-
siała zmierzyć się Spółdzielnia w latach ubieg-
łych, w tym w 2018 roku, było dokończenie 
realizacji nakazu Państwowej Inspekcji Pracy 
oraz wniosków Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w zakresie dostoso-
wania pomieszczeń socjalnych dla pracowni-
ków do obowiązujących przepisów bezpie-
czeństwa i higieny pracy oraz norm sani-
tarnych. Pomieszczenia socjalne zostały wy-
remontowane (w tym zaadoptowano na po-
mieszczenie socjalne lokal przy ulicy Ślą-
skiej 17). Dzięki decyzji Walnego Zgroma-
dzenia o przyznaniu z nadwyżki budżeto-
wej kwoty 250 000 złotych na modernizację 
pomieszczeń biurowych, od 2018 roku suk-
cesywnie, siłami własnymi, Spółdzielnia po-
prawia warunki pracy pracowników oraz lo-
katorów korzystających z pomieszczeń biu-
rowych w administracjach i w budynku Za-
rządu. 

Remont i budowa miejsc parkingowych

Pomieszczenia socjalne oraz 
pomieszczenia biurowe

 W listopadzie 2017 roku Spółdzielnia 
rozstrzygnęła przetarg nieograniczony na  
wdrożenie nowego sytemu informatycznego 
w celu dostosowania sposobu zarządzania 
i przepływu informacji do dzisiejszych realiów. 
W wyniku przeprowadzonego postępowania 
została wybrana oferta firmy „Unisoft”. Obec-
nie trwa realizacja tego zadania. Głównymi ce-
chami tego systemu są: funkcjonalna komplek-
sowość, integracja danych i procedur, ela-
styczność we wprowadzaniu zmian. Zarząd 
Spółdzielni chce tym samym w sposób zna-
czący poprawić jakość obsługi lokatorów, za-
bezpieczyć dane osobowe zgodnie z wymo-
gami wprowadzonymi Rozporządzeniem Par-
lamentu Europejskiego i Rady Unii Europej-
skiej o Ochronie Danych Osobowych, jak i za-
bezpieczyć pod względem informatycznym 
nową jakość komunikowania się z Urzędem 
Skarbowym oraz innymi instytucjami pań-
stwowymi. Jesteśmy też zmuszeni wymienić 
przestarzałe urządzenia informatyczne pra-
cujące obecnie w Spółdzielni Mieszkaniowej 
„JAS-MOS” na sprzęt spełniający wymogi dnia 
dzisiejszego.

Zintegrowany System Informatyczny

 

 Zarząd wyznaczył sobie również w 2017 
roku cel uregulowania wykorzystania przez 
naszych lokatorów piwnic oraz pomieszczeń 
wspólnych. Rada Nadzorcza określiła zasady 
wykorzystania części wspólnych, np. suszarni, 
pralni, schowków, wsypów, komórek itp. Pra-
cownicy administracji przeprowadzili inwen-
taryzację pomieszczeń piwniczych oraz in-
nych pomieszczeń, tak zwanych wspólnych. 
Zgodnie z zaleceniem Rady Nadzorczej, jeżeli 
pozwalały na to możliwości techniczne dane-
go budynku, piwnice przypisano od nowa do 
każdego lokalu mieszkalnego. Natomiast loka-
torzy, którzy posiadają więcej pomieszczeń 
piwniczych lub w sposób indywidualny korzy-
stają z pomieszczeń wspólnych, zgodnie z pod-
pisanymi ze Spółdzielnią umowami wnoszą 
stosowne opłaty. Dzięki tym uregulowaniom 
do „kasy” Spółdzielni w roku 2018 wpłynęło 
dodatkowo 76 031,14 złotych. 

Place zabaw i rekreacji dla dorosłych

i piwniczne

 Zarząd, na wniosek lokatorów, podjął 
działania związane z modernizacją i rozbudo-
wą miejsc parkingowych. Zgodnie z możliwo-
ściami finansowymi oraz przede wszystkim 
mając na uwadze możliwości techniczne i te-
renowe w 2018 roku zostały wykonane miej-
sca postojowe przy ul 26 Marca 118-128 
w Wodzisławiu Śląskim oraz przy ulicy Karola 
Miarki 6-7 w Jastrzębiu-Zdroju za ogólną 
kwotę 260  000,00 zł.

 Spółdzielnia podjęła działania zmierza-
jące do unifikacji zabudowy placów zabaw 
stosując jeden wzorzec i kolorystykę sprzętu 
i urządzeń zabawowych. Projekt ten jest na 
ukończeniu, odbywa się z godnie z możliwo-
ściami finansowymi danych nieruchomości. 
Na wniosek lokatorów, od 2018 roku, SM 
„JAS-MOS” rozpoczęła realizację zadania 
budowy placów rekreacyjno- sportowych na 
poszczególnych nieruchomościach. Tak jak 
w przypadku placów zabaw, Zarząd uwzględ-
nia wnioski lokatorów w powiązaniu z możli-
wościami finansowymi danych nierucho-
mości. Takie place powstały na ul. Krasickiego 
oraz ul. Warmińskiej.  W obydwóch przypad-
kach Zarząd złożył wniosek o dofinansowanie 
w ramach Programu rozwoju małej infrastru-
ktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze 
wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktyw-
ności (OSA). Niestety nie otrzymaliśmy ze-
wnętrznego wsparcia finansowego dlatego in-
westycje te realizowane są etapowo z fundu-
szy naliczonych na nieruchomościach.

Pomieszczenia wspólne 

zacjach w celu zwiększenia bezpieczeństwa 
mieszkańców nieruchomości i skutkuje re-
dukcją naruszeń porządku publicznego oraz 
zamachów na dobra lokalnej społeczności. 
Spółdzielnia udostępnia dane z monitoringu 
uprawnionym organom wykonującym funkcje 
publiczne, takim jak Policja, Sąd, Prokuratura, 
które  zwrócą się o ich przekazanie we właści-
wym trybie. Rejestrowane przy pomocy moni-
toringu dane podlegają zniszczeniu po upły-
wie 10 dni od ich utrwalenia. Dzięki zamonto-
wanym kamerom zmniejsza się liczba występ-
ków, a dzięki współpracy pracowników admi-
nistracji z Policją, Strażą Miejską wzrasta wy-
krywalność tych czynów, jak też i bezpieczeń-
stwo na naszych zasobach. 

Zarząd Spółdzielni, przedkładając Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z działalności Spółdzielni za 2018 rok, szczególną uwagę chce zwrócić na realizację zadań 
poprawiających jakość i efektywność zarządzania nieruchomościami oraz obsługę lokatorów. Jest to proces długofalowy i będzie realizowany przez Zarząd przez kolejne lata. 
Podkreślamy, że część działań została już wykonana, zaś kolejne są w trakcie realizacji. Niemniej jednak, na Państwa wnioski, podejmujemy nowe zadania.

Szanowni Państwo,

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU 
Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI 

ZA 2018 ROK
(wyciąg)
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Lp. Składnik opłaty Jednostka przeliczeniowa Stan na 31.12.2017r. (zł/m-c) Stan na 31.12.2018 r. (zł/m-c)

1.

- najem, bez tytułu

-  konserwacja

-  najem spółdzielnia

e. fundusz rem. - docieplenie budynku

Opłaty zależne*:       

i. winda
j. przyłącze wodno-kanaliz.

g. podatki i ubezpieczenia

a. Eksploatacja podstawowa:

d. docieplenie budynku

-     część wspólna nieruchomości

-    nie członkowie

c. fundusz modernizacyjny

-    członkowie

b. fundusz remontowy: 

k. sprzątanie klatek schodowych

f. antena

h. wieczyste użytkowanie

l. monitoring
-  wykonanie

ł. wodomierz radiowy

osoba

m²

m²

mieszkanie

m²

m²

mieszkanie
m²

m²

m²

m²

m²

m²

mieszkanie

mieszkanie
mieszkanie

ilość liczników

1,35 – 2,49 
1,73 – 3,25 

1,05 – 2,23

0,11 – 0,44

4,10 - 6,85

0,50 – 1,60 

3,26 – 7,21
0,27 – 1,56

-

0,00 – 0,50

8,20 – 17,13

0,02 – 0,30

11,46
5,72
1,67

1,51

1,10 – 2,12

4,40 – 6,85
1,65 – 3,05 

8,20 – 40,00

0,50 – 2,10 
0,01 – 0,50
0,95 – 1,35
1,29 – 2,23

1,51
0,11 – 0,44
0,01 – 0,28
3,51 – 7,68

1,15 – 2,36 

0,27 – 1,71

1,67

5,97 – 18,93

5,72
11,46 – 15,15

2.

a. centralne ogrzewanie
-    rozl. wg podzielników
-  rozl. wg powierzchni

Opłaty niezależne:

b. zimna woda i  odprowadzanie ścieków
- Jastrzębie-Zdrój

 komunalnymi

- Wodzisław Śląski

- Wodzisław Śląski

c. opłata za gospodarowanie odpadami 

- Jastrzębie-Zdrój

kwota/m-c
m²

m³

osoba
osoba

m³

indywidualne zaliczki

10,78

2,88 – 6,28

12,60
12,00

12,86

2,95 – 6,28

12,00
12,00

indywidualne zaliczki

11,39
13,19

3. b. korytarze
 (suszarnie, rowerownie)

Inne:
a. pomieszczenia wspólnego użytku 

d. światło w piwnicy
c. zsyp

mieszkanie

m²
m²

pomieszczenie

2,30 zł/m²  p.uż.

6,90 zł/m-c
1,00

4,00 zł/m²  p.uż.
2,30 zł/m²  p.uż.
4,00 zł/m²  p.uż.

6,90 zł/m-c
1,00

 Zarząd nadal poszukuje różnego rodzaju 
możliwości pozyskania funduszy zewnętrz-
nych, np. na realizację usuwania barier archi-
tektonicznych, we współpracy z PFRON, za-
budowana została winda dla osoby niepełno-
sprawnej. Zarząd w b.r. wnioskuje do Walnego 
Zgromadzenia o podniesienie kwoty środków 
na likwidację barier architektonicznych do 
100 000 złotych rocznie. 

 Warunkiem skutecznej egzekucji jest 
w każdym przypadku posiadanie przez dłuż-
nika majątku, z którego można taką egzekucję 
przeprowadzić. Zadłużenie na koniec 2015 ro-
ku wynosiło 2 533 556,69 zł, w 2016 roku wy-
nosiło 2 562 918,82 zł. Zmiany wprowadzone 
przez Zarząd, w porozumieniu z Radą Nadzor-
czą, spowodowały, że zadłużenie w naszej 
Spółdzielni sukcesywnie spada - na koniec 
roku 2017 wynosiło 2 289 430,01 zł, zaś na 
koniec 2018 roku wyniosło 1  999  676,58 zł. 

Środki zewnętrzne

Windykacja

 W latach 2016–2018 Spółdzielnia Miesz-
kaniowa „JAS-MOS” ubiegała się o dofinanso-
wanie na modernizację energetyczną budyn-
ków mieszkaniowych w ramach środków unij-
nych. 

 Przygotowaliśmy projekty przeprowa-
dzenia termomodernizacji z wykorzystaniem 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej, składając w pierw-
szym etapie wnioski na realizację docieplenia 
11 budynków na ogólną kwotę 4 010 000 zł. 
Podczas realizacji tej inwestycji pozyskamy 
około 30% wymienionej kwoty. W drugim eta-
pie złożono wniosek na realizację docieplenia 
5 budynków na ogólną kwotę 4  196  207,00 zł

 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS-
MOS” przedstawia poniżej szczegółowe spra-
wozdanie z działalności Spółdzielni za rok 
2018 i równocześnie sprawozdanie z realiza-
cji swoich obowiązków przez wszystkich pra-
cowników Spółdzielni, którzy na co dzień po-
dejmują szeroki wachlarz zadań na rzecz loka-
torów. Począwszy od utrzymania porządku 
i czystości, zachowania dobrego stanu tech-
nicznego urządzeń i budynków, prowadzenia 
inwestycji, remontów i modernizacji, poprzez 
czuwanie nad aspektami finansowymi, księgo-
wymi i rozliczeniami kosztów oraz czynszów, 
windykowaniem zadłużenia, bezpośredniej 
obsługi lokatorów w administracjach oraz 
w terenie, a kończąc na obsłudze prawnej, 
ochronie mienia, czy danych osobowych. To 
zespół świetnych fachowców oddanych na-
szej Spółdzielni i za ich codzienną pracę na 
rzecz Spółdzielni i lokatorów składamy im po-
dziękowania. 

 Zarząd na bieżąco reagował oraz podej-
mował nowe działania w celu minimalizacji 
wysokości zaległości w opłatach za lokale. 
W tym celu, w kwietniu 2017 roku zostały 
wprowadzone zmiany do Regulaminu i proce-
dur windykacji należności z tytułu opłat za 
używanie lokali mieszkalnych i użytkowych 
wprowadzające zapisy o „miękkiej windykacji 
należności”. Informacje o występującym za-
dłużeniu dostarczane są użytkownikom lokali, 
których zaległość nie przekroczyła 3 naliczeń 
miesięcznych, a w przypadku posiadaczy od-
rębnej własności 2 okresów płatności. Jest to 
windykacja polubowna polegająca na monito-
waniu dłużnika. W dalszym etapie, wobec lo-
kali z występującym zadłużeniem, zasadą sta-
ło się zmniejszanie przez Spółdzielnię zakresu 
świadczenia niektórych usług. Działania te 
mają doprowadzić do szybkiej spłaty należ-
ności, jak też sprawnego przeprowadzenia 
postępowania egzekucyjnego przez komorni-
ka, po uprzednim uzyskaniu sądowego nakazu 
zapłaty. 

Szanowni Państwo,

 Zarząd Spółdzielni korzystając z okazji, 
pragnie serdecznie podziękować wszystkim 
członkom Rady Nadzorczej, którzy aktywnie 
uczestniczyli w jej pracach. Wysoka frekwen-
cja na posiedzeniach plenarnych Rady oraz du-
że zainteresowanie problemami naszej Spół-
dzielni skutkuje dobrymi decyzjami i wysoką 
odpowiedzialnością za pełnione funkcje. Za-
rząd dziękuje poszczególnym członkom Ra-
dy Nadzorczej za zaangażowanie i aktywny 
udział w jej pracach, nadzór i kompetentną 
kontrolę wykonywaną przez Komisję Rewizyj-
ną  oraz merytoryczną dyskusję na tematy 
spółdzielcze.  

DZIAŁALNOŚĆ CZŁONKOWSKA

Prawa do lokali mieszkalnych:  

Odrębna własność - 1  758, (1  724)

 Zarząd Spółdzielni pragnie też podzięko-
wać Lokatorom, Członkom Spółdzielni, którzy 
na co dzień współpracują z nami i naszymi pra-
cownikami. Dzięki Państwa aktywności, wno-
szeniu wniosków, uwag oraz propozycji, po-
prawiamy jakość naszych usługi. Dziękujemy 
za aktywny udział w  spotkaniach, które orga-
nizujemy dwa razy w roku w terenie. Dzięki 
spotkaniom w terenie możemy na bieżąco re-
agować na Wasze propozycje. Zarząd dekla-
ruje, że spotkania w terenie z Lokatorami będą 
kontynuowane w dalszym ciągu, bo jest to do-
bra forma uczestniczenia w życiu Spółdzielni

Liczba członków -  7 638, 
(2017 r. – 7  479, 2016 r. - 4843)
Liczba mieszkań – 6 538, 
(2017 r. – 6  537 – zmiana 1 lokalu użytkowego 
na mieszkalny)

 Znaczny wzrost liczby członków Spół-
dzielni w latach 2017-2018 związany jest ze 
zmianą Ustawy o spółdzielniach mieszkanio-
wych. Od dnia 09.09.2017 r. członkami Spół-
dzielni są wszystkie osoby posiadające spół-
dzielcze własnościowe i lokatorskie prawa do 
lokali mieszkalnych. 

(w nawiasie dane dot. 2017 r.)

Spółdzielcze własnościowe prawo – 4  397, 
(4  406)
Spółdzielcze lokatorskie prawo – 69, (72)

Wolne lokale – 2, (1).

W 2018 roku Spółdzielnia zawarła: 

ź 6 umów o ustanowienie i sprzedaż prawa 
odrębnej własności w drodze przetargu, 

Umowy najmu – 157, (171)
Bez tytułu prawnego – 155, (163)

ź 4 umowy o ustanowienie spółdzielczego 
lokatorskiego prawa do lokalu, 

ź 28 umów o ustanowienie i przeniesienie 
prawa odrębnej własności na wniosek 
lokatora, 

ź 6 umów najmu w drodze przetargu, 
ź 2 umowy najmu na wniosek lokatora. 

 Opłaty niezależne od Spółdzielni wyli-
czone są w oparciu o:  indywidualne zużycie 
ciepła w mieszkaniu (rozliczenia na podsta-
wie wskazań podzielników kosztów), bądź 
o wielkość zużytego ciepła w budynku (rozli-
czenia wykonywane według powierzchni 
użytkowej lokali); indywidualne zużycie wo-
dy w mieszkaniu (rozliczenia na podstawie wo-
domierzy indywidualnych), bądź ryczałtowo 
(10 m³ na osobę miesięcznie) w mieszkaniach, 
gdzie nie ma lub nie odczytano wodomierzy 
indywidualnych;  liczbę osób zamieszkałych 
w lokalu przy kalkulacji kosztów wywozu nie-
czystości stałych.

 Opłaty zależne, zgodnie z ustawą o spół-
dzielniach mieszkaniowych, ustalane są dla 
każdej nieruchomości oddzielnie na podstawie 
kosztów, jakie nieruchomość ponosi.

Opłaty za lokale mieszkalne w 2018 r.

* stawki kalkulowane na nieruchomości
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Wykonanie robót eksploatacyjnych w 2018 r.
 Roboty eksploatacyjne realizowane są w oparciu o zatwierdzony przez Radę Nadzorczą 
plan finansowy Spółdzielni w ramach opłaty eksploatacyjnej. Zakres robót eksploatacyjnych 
zrealizowanych w 2018 r. przedstawia poniższa tabela:

Lp. Wyszczególnienie Wykonany zakres

1.

c) kora 

h) szpilki
g) siatka rabatowa

d) paliki do drzewek

j) palisada

f) tkanina czarna

a) koszenie trawy
b) ziemia

Utrzymanie terenów zielonych    

e) obrzeże trawnikowe

i) kamień ozdobny

586 m.b.
1135 m.b.

7 493 szt.

1 x 90 075,27 m²
333 worki 80 l.
946 worki 80 l.

292 szt.

34,48 t.
3 899 szt.

617 szt.

2. b) odmładzanie żywopłotów
a) koszenie trawy

c) sprzątanie

Utrzymanie terenów zewnętrznych
3 x 262 354,76 m²
2 x 26 163,14 m² 

2395 017,18 m

3.
c) frezowanie pni po wycince

a) wycinka drzew

d) nasadzenia nowych drzew i krzewów

Wycinka drzew

b) cięcia korekcyjne drzew i krzewów
89 sztuk
294 sztuki
103 sztuki
1590 sztuk

4.
Usługi kominiarskie
a) czyszczenie i kontrola przewodów 
kominowych i użytkowe

wszystkie lokale mieszkalne 

5.

DDD
a) dezynsekcja, dezynfekcja, 
dezodoryzacja

b) wiosenna i jesienna deratyzacja

2 419,60 m² , 37 gniazd owadów 
i insekty, 1 mieszkanie czyszczenie  
i utylizacja odchodów po gołębiach, 
2 kompleksowe sprzątanie mieszkań
2 x 121 budynków

6.

f) kosze na śmieci

Utrzymanie placów zabaw
a) przegląd urządzeń zabawowych

b) zakup nowych elementów 
zabawowych

c) zakup urządzeń siłowni

d) zakup piasku do piaskownic
e) koszenie trawy

g) ławki

całe zasoby

huśtawka podwójna - 1 szt., 
huśtawka wagowa - 4 szt., zestaw 
zabawowy - 1 kpl., sprężynowiec - 1 szt., 
regulaminy - 13 szt., stożek - 1 szt., 
klepsydra - 2 szt., ogrodzenie 4 placów 
zabaw, furtka stalowa - 1 szt., 
zawiesie z siedziskiem - 1 kpl.

zestaw wahadło–twister - 1 kpl., zestaw 
wioślarz-prasa nożna - 1 kpl., zestaw 
wyciąg górny-wyciskanie siedząc - 1 kpl., 
zestaw orbitrek-biegacz - 1 kpl., 
wioślarz - 1 szt., twister - 1 szt., 
wahadło - 1 szt., orbitrek - 1 szt. 

5463,25 m²
4 szt.
4 szt.

236 ton

7.
b) wywóz odpadów pobudowlanych na

c) transport piasku na place zabaw
PSZOK

z placów gospodarczych

Usługi transportowe
a) zbieranie odpadów pobudowlanych 

53 kursy

189 godzin

604,5 godzin

8. Zimowe utrzymanie terenów 
usługa firmy 41 940,41 m² - całe zasoby  

9. Mycie okien na zewnątrz budynku 15 budynków

10. Pozostałe usługi

tablice informacyjne - 61 szt.

znaki drogowe - 6 szt., gabloty - 33 szt., 
kosze na śmieci – 38 szt., ławki - 15 szt., 
tablice ostrzegawcze - 20 szt., 

11. Wiaty śmietnikowe 17 szt.

Lp. Roboty remont. części 
wspólnych nieruch. Zakres rzeczowy

Wartość
robót (zł)

1.
Roboty dekarskie 
i remonty kominów  

Kaszubska 5, Pomorska 30-42, 44-56, 
17-29, 45-57, 31-43, 59-71, 73-85, 87-99, 
Warmińska 1-13, 2-14, 16-28, 30-42, 
44-56,  Poprzeczna 1-5, Of. Faszyzmu 2-10, 
Moniuszki 2, 8-10, 26 Marca 140-152, 
Wyszyńskiego 51-53, 55-57, 59-61

410 996,17

2.
Remont i malowanie 
klatek schodowych     Ofiar Faszyzmu 7-15 40 000,00

3.
Remont instalacji wodnej 
i kanalizacyjnej   

Zielona 1-3, 5-7, 9, Harcerska 1-3, 
Pomorska 30-42, Ofiar Faszyzmu 7-15, 
12-16, Andersa 6-8, Jana Pawła II 15 a-f, 
Wyszyńskiego 51-53, 55-57

194 172,74 

4. Remont instalacji gazowej Harcerska 1-3, Andersa 23-37, 
Konopnickiej 2, Konopnickiej 4 495 587,99

5. Remont i  naprawa 
dźwigów osobowych Kaszubska 7

Zielona 31, Śląska 13,19, 1 004 091,30

6.
Roboty brukarskie, 
asfaltowe i schody 
terenowe

Pomorska 30-42, 31-43, 17-29, 44-56, 
Warmińska 2-14, Andersa 23-37, 2-4, 

Kaszubska 3, Śląska 11, 13, 

26 Marca 118-128

K. Miarki 6-7, 1 Maja 2-8, 

Zielona 1-3, 5-7, 21-31, 33-43,  4-22, 
24-42, 44-62, Harcerska 1-3, 

Kusocińskiego 5-23, Wyspiańskiego 1-7, 
Wiejska 17c, 17d, 29d, 26 Marca 15, 

515 669,50

7.

Remont sieci 
i przykanalików 
sanitarnych 
i deszczowych

Zielona 5-7, 9, Kurpiowska 15-23, 
Słoneczna 32-42, Kusocińskiego 25-43, 
5-23, Krasickiego 1, Wyszyńskiego 55-57

82 421,21

8.
Remont i wymiana drzwi 
wejściowych do 
budynków

Zielona 33-43, Krasickiego 19, 8, 
Wiejska 9C

26 367,11

9.
Remont i wymiana drzwi 
wewnętrznych

Zielona 41, Pomorska 17-29, 45-57, 
73-85, Warmińska 1-13, 44-56, 16-28

59 968,38

10.

Remont i wymiana 
stolarki okiennej, 
zabudowa loggii szybami 
przesuwnymi

Poprzeczna 8-12 12 312,03

11.
Remont schodów 
wejściowych do 
budynków

Pomorska 87-99, Wiejska 13C 17 800,00

Realizacja planu remontów nieruchomości budynkowych:

GOSPODARKA LOKALAMI UŻYTKOWYMI

dzierżawa terenu      152 702,72 zł,  (160 083,60 zł), 
garaże      17 167,11 zł,  (17 274,60 zł),
dzierżawa części dachu     30 801,03 zł,  (30 331,65 zł),

 Spółdzielnia wynajmowała w 2018 r. lokale o łącznej powierzchni 3 938,03 m², w tym 
3 pawilony usługowe o powierzchni 946,80 m². Ponadto w zasobach Spółdzielni znajdowało się 
25 garaży o powierzchni 475,11 m².

czynsz za lokale      723 645,72 zł,  (698 594,25 zł),

inne (m.in.: tablice reklamowe, opłata za dojazd, 

Przychody z gospodarki lokalami użytkowymi    (w nawiasie dane dot. 2017 r.):

dzierżawa gruntu pod pojemniki, itp.)    46 624,95 zł,  (38 043,66 zł).

Łącznie przychody zamknęły się kwotą    970 941,53 zł,  (944 327,76 zł).

 Działalność remontowa była prowadzona na podstawie zatwierdzonych przez Radę Nad-
zorczą planów remontowych, które obejmowały: plan remontów budynków mieszkalnych (część 
wspólna) finansowany ze składek na fundusz remontowy części wspólnej, kar umownych i po-
trąceń z zabezpieczenia należytego wykonania umowy; plan remontów lokali użytkowych finan-
sowany z odpisu części środków uzyskanych z wynajmu lokali użytkowych; plan remontów mie-
nia Spółdzielni. Wykonanie wyżej wymienionych planów obrazują załączone tabele.

użytkowymi wyniosły     277 597,41 zł,  (267 702,51 zł).

Zaległości z tytułu opłat za najem i dzierżawę na dzień 31.12.2018 r. wynosiły 70 384,90 zł 
i w porównaniu do dnia 31.12.2017 r. wzrosły o 9 228,76 zł (kwota zaległości w wys. 29 067,59 zł 
w opłatach za lokal użytkowy jednego najemcy, który spłaca ją, w ramach porozumienia ze Spół-
dzielnią, w ratach po 3 000,00 zł miesięcznie.) W 2018 r. wyegzekwowano od dłużników tytułem 
odsetek od nieterminowo wnoszonych zapłat kwotę 7 044,23 zł.

DZIAŁALNOŚĆ REMONTOWA
 

Koszty obciążające gospodarkę lokalami 
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Lp. Roboty remont. części 
wspólnych nieruch.

Zakres rzeczowy

robót (zł)
Wartość

12. Remont balkonów
i balustrad balkonowych

Śląska 13, Kaszubska 1, Andersa 2-4, 
K. Miarki 6-7,  8-9, Poprzeczna 8-12, 
Krasickiego 1, Wiejska 9B,

63 099,02

13. nad balkonami
Wykonanie zadaszeń 1 Maja 2-8 34 475,00

14.
Remont świetlików, 
włazów dachowych 
i innych,

Pomorska 17-29, 31-43, 45-57, 
Warmińska 2-14, 30-42, 44-56

58 558,25

15. Remont i naprawa  
instalacji elektrycznej,

Ofiar Faszyzmu 7-15, Andersa 6-8, 
Zielona 76A-J, Warmińska 1-13, 

Wiejska 17D, 19D, 23B

Aleja J.P. II 15 a -f, Konopnickiej 4,  
Krasickiego 1,2,4,7,6, 

422 792,49

16. Remont i naprawa  
instalacji odgromowej

Krasickiego 1,2,3,4,7,9

Pomorska 17-29, 31-43, 45-57, 87-99, 
Poprzeczna 1-5, 2-6, 14-18, 152 396,44

17.
Remont i naprawa 
instalacji domofonowej 
i dostępu elektronicznego

Staszica 8, Słoneczna 20-30, 

Wyszyńskiego 45-49, 51-53, 55-57

Krasickiego 7, Kopernika 6-8, 10-12, 
Wiejska 9C, 17B, 26 Marca 13, 15, 

Zielona 9-19, Harcerska 2-4, 
Warmińska 2-14 16-28, 30-42,44-56, 
Ofiar Faszyzmu 12-16, 2-10, 

185 560,00

18. Remont i naprawa 
instalacji AZART i SAT Kopernika 10-12, Górnicza 40 29 300,00

19. Naprawy i  remonty 
elewacji

Zielona 9-19, Harcerska 2-4, Śląska 11, 
Pomorska 32-42, 17-29, K. Miarki 1, 95 990,00

20. Drobne roboty 
ogólnobudowlane Warmińska 16-28, Kusocińskiego 5-23,  

26 Marca 140-152

Zielona 9-19, 21-31,33-43,  
29 229,45

21. Prace projektowe

Zielona 44-62, Harcerska 1-3, 5-7, 2-4, 
Miodowa 2-4, Zielona 9-19, 

Andersa 23-37, K. Miarki 1, 1 Maja 2-8,  
Jana Pawła II 15 A-F,  Krasickiego 19, 
Wyszyńskiego 45-49, 59-61, 

Warmińska  30-42,  Pomorska 59-71, 73-85, 

PCK 14-20

103 400,00

22.

do WFOŚiGW)

(udział własny, koszty 
audytu i wniosku 

Roboty 
termomodernizacyjne 
finansowane z fund. 
remontowego 

Kusocińskiego 25-43

Zielona 9-19, ul. Harcerska 2-4, 5-7, 
Miodowa 2-4, Staszica 8, 345 154,56

23.
Docieplenie ścian 
frontowych (spłata 
pożyczki i odsetek)

Zielona 9-19, Harcerska 5-7, 2-4, 
Miodowa 2-4, Kusocińskiego 25-43 25 641,09

24. Montaż nasad EKON Harcerska 2-4, Zielona 44-62, 4-22, 
Pomorska 45-57 15 134,14

25.
Naprawa systemu 
oddymiania

Śląska 17 3 294,00

26. i awaryjne
Roboty nieplanowane 258 640,26

 RAZEM                                                                                                                                                                                        4 682 051,13

Realizacja planu remontów lokali użytkowych

Lp. Adres Rodzaj robót Wartość robót (zł)

1. Wyspiańskiego na placu targowym
Uzupełnienie ubytków asfaltowych 1 846,79

2. Roboty nieplanowane i awaryjne 2 894,80

RAZEM                                                                                                                                                                                         4 741,59

Realizacja planu remontów mienia Spółdzielni

Lp. Adres Rodzaj robót Wartość robót (zł)

1. Staszica 8
Remont pomieszczeń administracji 
wraz z wyposażeniem

13 111,79

2. Zielona 5
Remont pomieszczeń administracji 
wraz z wyposażeniem

33 460,12

3 Słoneczna 18A
Zarządu wraz z wyposażeniem
Remont pomieszczeń siedziby 99 570,26

4. Roboty nieplanowane i awaryjne 2 501,08 

RAZEM                                                                                                                                                                                     148 643,25

Realizacja planu remontów dociepleń

Lp. Adres Rodzaj robót Wartość robót (zł)

1. Poprzeczna 8-12 Docieplenie ścian podłużnych i stropów 
piwnic

220  000,00

2. Zielona 9-19 Docieplenie ściany frontowej 730  000,00

3 Harcerska 2-4 Docieplenie ściany frontowej 230 000,00

3 Zielona 4-22 Docieplenie ścian podłużnych i stropów 
piwnic

950  000,00

4. Kopernika 10-12
Docieplenie ścian podłużnych i stropów 
piwnic 265  000,00

RAZEM                                                                                                                                                                               2 395 000,00

DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA

 W roku 2018 Spółdzielnia, w ramach inwestycji, zamontowała 17 wiat śmietnikowych na 
nieruchomościach Spółdzielni. Ponadto wykonano również podnośnik dla osoby niepełno-
sprawnej przy kl. 50 budynku na ul. Zielonej 44-62, który został sfinansowany z funduszu za-
sobowego zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia w 2014 r. oraz dofinansowany ze środ-
ków PFRON przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Lp. Adres Rodzaj robót Wartość robót (zł)

1. Wyszyńskiego 45-49, 51-53

Wiata 
śmietnikowa

26 721,40

2. 26 Marca 11,13,15, Plac Zwycięstwa 12 20 583,35

3. Poprzeczna 1-5, 2-6, 8-12, 14-18, Krótka 2-6 22 336,20

4. Kusocińskiego 5-23, 25-43 22 727,38

5. Śląska 11,13,15,17,19 21 534,16

6. Wrzosowa 1-19, Zielona 4-22 16 869,86

7. Zielona 21-31 17 254,79

8. Zielona 1-3, 5-7 17 604,61

9. Warmińska 2-14, 16-28 19 084,51

10. 11 listopada 7b, 11b 17 360,61

11. Andersa 1-9, 11-21, 23-37, 2-4, 6-8, 10-12, 14-16 24 846,21

12. Harcerska 1-3, 5-7 21 564,08

13. Pomorska 59-71, 73-85, 87-99 27 487,03

14. Górnicza 38, 40, Wyspiańskiego 1-7 24 745,17

15. K. Miarki 5,6-7, 8-9 27 560,51

16. Zielona 44-62, 76A-f 21 999,99

17. 26 Marca 118-128 20  330,45

Platforma dla 
osoby niepełno-
sprawnej

18. Zielona 50 58 272,38

RAZEM                                                                                                                                                             428 882,69
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WYCIĄG ZE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI

 Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2018 zostało sporządzone na podstawie ksiąg 
rachunkowych prowadzonych w Spółdzielni w okresie sprawozdawczym, w oparciu o przepisy 
ustawy o rachunkowości oraz zasady polityki rachunkowości przyjęte do stosowania w Spół-
dzielni, z uwzględnieniem postanowień ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w zakresie 
dotyczącym prowadzenia ewidencji księgowej i rozliczeń z użytkownikami lokali. 
 Badanie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2018 r. przeprowadziła firma audytor-
ska KPW Audytor Sp. z o.o., reprezentowana przez Magdalenę Kozłowską i Cezarego Kozłow-
skiego  wybrana przez Radę Nadzorczą. 

 W oparciu o przepisy ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości Spółdzielnia sporządziła za 
rok 2018 sprawozdanie finansowe składające się z bilansu, rachunku zysków i strat, zestawie-
nia zmian w kapitale (funduszu) własnym, rachunku przepływów środków pieniężnych, wpro-
wadzenia do sprawozdania oraz informacji dodatkowej. 

 Poszczególne części sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2018 rok przedstawiają się 
w swym wymiarze rachunkowym następująco:

ź Bilans Spółdzielni sporządzony na 31.12.2018 r. po stronie aktywów i pasywów wykazuje 
sumę 85  842  794,03 zł

ź Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazuje zysk netto                            
w wysokości 1  384  845,64 zł

ź Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. 
wykazuje stan kapitału (funduszu) własnego Spółdzielni na 31.12.2018 r. w kwocie 
67 175 366,29 zł oraz jego zmniejszenie w porównaniu ze stanem na koniec roku poprzed-
niego o  3  253  581,99 zł

ź Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. 
wykazuje stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 18  941  024,85 zł oraz 
ich zwiększenie w porównaniu ze stanem na koniec roku poprzedniego o 1  456  096,32 zł.

Lp. Wyszczególnienie 2016 rok 2017 rok 2018 rok

A AKTYWA  TRWAŁE 62 685,8 62 517,2 60  691,6

I Wartości niematerialne i prawne 12,9 8,0 266,0

II Rzeczowe aktywa trwałe 59 286,6 57 641,4 55  546,7

III Należności długoterminowe 94,2 89,0 75,2

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

V Długoterminowe rozliczenia międzyokres. 3 292,2 4 778,8 4  803,7

B AKTYWA OBROTOWE 21 884,2 22 582,0 25  151,2

I Zapasy 55,6 52,4 56,0

II Należności krótkoterminowe 2  161,9 2 034,9 1  986,7

III Inwestycje krótkoterminowe 19  070,7 18 138,5 19  750,9

IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokres. 596,1 2 356,2 3  357,6

  RAZEM  AKTYWA 84  570,0 85 099,2 85  842,8

A KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 71 605,5 70 429,0 67  175,4

I Kapitał (fundusz) podstawowy 52  252,0 50 593,1 48 931,2

II Kapitał (fundusz) zapasowy 17 776,8 17 423,5 16  859,3

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

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

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

VI Zysk (strata) netto 1 576,7 2 412,4 1  384,9

VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotow. 0,0 0,0 0,0

B NA ZOBOWIĄZANIA
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY 12 964,5 14 670,2 18  667,4

I Rezerwy na zobowiązania 115,7 0,4 0

II Zobowiązania długoterminowe 2 425,9 1 395,5 3  698,9

III Zobowiązania krótkoterminowe 7 654,0 10 534,7 10  133,8

V Rozliczenia międzyokresowe 2 768,9 2 739,6 4  834,7

  RAZEM  PASYWA 84 570,0 85 099,2 85  842,8

Kwota Kwota Kwota

Bilans – wersja skrócona (w tys. zł)

 Zaległości na dzień 31.12.2018 r. wyniosły 1 999 676,58 zł, a ich porównanie do wielko-
ści zasobów, naliczanych opłat za korzystanie z lokali oraz stanu na dzień 31.12.2017 roku 
przedstawione zostało w poniższej tabeli:

WINDYKACJA ZALEGŁOŚCI W OPŁATACH 
ZA LOKALE MIESZKALNE

Rachunek zysków i strat – wersja skrócona (w tys. zł)

Lp. Wyszczególnienie 2016 rok 2017 rok 2018 rok

A Przychody netto  ze sprzedaży 35 463,2 35 758,6 34 417,4

B Koszty działalności operacyjnej 35 305,8 36 439,5 35 155,0

C Zysk (Strata) ze sprzedaży (A-B) 157,4 -680,9 -737,6

D Pozostałe przychody operacyjne 1 165,1 2 240,7 715,4

E Pozostałe koszty operacyjne 543,9 603,0 275,6

F Zysk (strata) na działalności 
operacyjnej (C+D-E)

778,6 956,8 -297,8

G Przychody finansowe 575,3 473,5 459,9

H Koszty finansowe 4,9 85,9 1,2

I
Zysk (strata) z działalności gosp. 
- Zysk brutto 1 349,0 1 344,4 160,9

J Podatek dochodowy 247,3 295,5 234,7

K
z roku bieżącego (-)
Nadwyżka przychodów netto 0,0 0,0 0,0

L
z roku bieżącego (+)
Nadwyżka kosztów netto 475,0 1 363,5 1 458,6

Zysk (strata) netto (I-J- K+L) 1 576,7 2 412,4 1 384,8

Lp. Wyszczególnienie 2017 rok 2018 rok

1. Powierzchnia lokali mieszkalnych (m²) 315 744,43 315 797,78

2. Roczny wymiar opłat za korzystanie z lokali 
mieszk. (zł)

34 142 034,93 34 519 165,50

3. Zaległości w opłatach na dzień 31 grudnia (zł) 2 289 430,01 1 999 676,58

4. Zaległości w przeliczeniu na m² p. u. lokali (zł/m²) 7,25 6,33

5. Wskaźnik zadłużenia do naliczeń rocznych (%) 6,71 5,79

 Z przedstawionych danych wynika, że zadłużenie mieszkańców zasobów Spółdzielni 
spadło w porównaniu do 2017 r. o kwotę 289 753,43 zł. Realne zadłużenie mieszkańców 
wg stanu na dzień 31.12.2017 r. wyniosło 6,7% i według stanu na 31.12.2018 r. wynosiło 
5,8 % naliczeń rocznych, czyli mniej niż jednomiesięczne opłaty za lokale.

Zestawienie ilościowe podstawowych działań windykacyjnych zrealizowanych w 2018 roku 
oraz ich porównanie do działań zrealizowanych w roku 2017 przedstawione zostało w tabeli na 
stronie 8.

 Na bieżąco są prowadzone przez służby windykacyjne 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, bądź też dochodów, z których można taką egzekucję 
przeprowadzić. 
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Lp. Rodzaj podejmowanych działań windykac. I-XII/2017 I-XII/2018

1.

konserwacji instalacji elektrycznej
z informację o możliwości zaprzestania 
Pisma ponaglające, w tym:
Przeprowadzone wizje

809

217

64 29
810

252

2.

Spotkania z dłużnikami (Komisja ds. zaległości):

- liczba spotkań
- osoby wezwane 213

6
144

5

3.
- o eksmisję
- o zapłatę

Skierowane pozwy do Sądu Rejonowego:

Wartość skierowanych pozwów o zapłatę (zł) 438 894 zł

1
132 102

2

355 145 zł

4.

Uzyskane wyroki:

- o zapłatę
- o eksmisję

w tym z prawem do lokalu socjalnego

5
123

5

3
83

3

5.

Sprawy oddane do Komornika Sądowego:

- o zapłatę

- egzekucja z prawa do lokalu
- o eksmisję

Wartość spraw przekazanych do egzekucji (zł)

2

81

262 205 zł

1
71

2
2

212 285 zł

6.

Zrealizowane wyroki o eksmisję:

- bez wskazania lokalu socjalnego

- komisyjne wejścia
- do lokalu socjalnego

- zdane dobrowolnie

0
1

4
1 2

7

0
2

7. Kwota wyegzekwowana przez Komornika Sądowego (zł) 265 198 zł 215 389 zł

8.
Kwota uzyskanych przez lokatorów
dodatków mieszkaniowych (zł)

631 993 zł 605  208 zł

9. Porozumienia w sprawie spłaty zaległości w ratach 99 78

10.
Umowy z UM (kwoty uzyskane za niedostarczenie 
lokalu socjalnego) (zł)

622 858 zł 589 909 zł

REALIZACJA UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA - MAJ  2018 r.

 Walne Zgromadzenie w ubiegłym roku podjęło dziewięć uchwał. Sześć uchwał Walnego 
Zgromadzenia dotyczyło przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdawczości oraz udzielenia 
absolutorium Zarządowi za 2017 rok i nie wymagały one realizacji w bieżącej działalności 
Spółdzielni. Wybrani w wyniku tajnego głosowania członkowie Rady Nadzorczej zostali zare-
jestrowani w Krajowym Rejestrze Sądowym postanowieniem z dnia 10 lipca 2018 r. Rada 
Nadzorcza od Walnego funkcjonuje w nowym składzie osobowym. 10 lipca ub.r. została 
również zarejestrowana w Sądzie Rejestrowym nowa treść statutu przyjęta Uchwałą 
nr 8/2018. Nadwyżka bilansowa za rok 2017 w kwocie netto 2 412 360,24 zł została 
podzielona zgodnie z Uchwałą Nr 9/2018 Walnego Zgromadzenia, m.in. na pokrycie 
wydatków związanych z remontami, eksploatacją i utrzymaniem poszczególnych nierucho-
mości w 2018 r. i latach następnych w zakresie obciążającym członków Spółdzielni proporcjo-
nalnie do sumy powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych i garaży zajmowanych przez 
członków w poszczególnych nieruchomościach wg stanu na dzień 31.12.2017 r.; zwiększenie 
funduszu remontowego z  przeznaczeniem na pokrycie kosztów remontu części wspólnych 
poszczególnych nieruchomości w zakresie obciążającym użytkowników lokali w wykazanych 
w uchwale nieruchomościach oraz na pokrycie kosztów remontu pomieszczeń biurowych 
w siedzibie Spółdzielni i administracjach osiedlowych.  

INFORMACJE POZOSTAŁE

Prezes Zarządu - Piotr Szereda,    

Zastępca Prezesa ds. ekonomicznych i finansowych - Janina Szymańska
Zastępca Prezesa ds. technicznych - Andrzej Baran,

      W omawianym okresie Zarząd zawarł 124 umowy, które dotyczyły między innymi: utrzy-
mania czystości klatek schodowych; dostawy materiałów; okresowych kontroli budynków 
mieszkalnych i pawilonów handlowych; likwidacji zejść do zsypów; przebudowy kominów 
wentylacyjnych i spalinowych w budynkach; dostawy i montażu urządzeń zabawowych; 
remontów dźwigów osobowych, kanalizacji sanitarnej, instalacji odgromowych; wymiany 
instalacji wod.-kan.; wykonania zbiorczej instalacji SAT; remontu płyt balkonowych i wymiany 
balustrad balkonowych; robót alpinistycznych, ogólnobudowlanych; malowania i uzupełnia-
nia tynków i gładzi gipsowych na klatkach; wymiany instalacji elektrycznej; wymiany obróbek 
blacharskich; wykonania robót dekarskich, awaryjnych i dodatkowych; budowy i remontu 
chodników i schodów terenowych; wykonania elektronicznego dostępu do klatek schodo-
wych; docieplenia ścian frontowych, stropów piwnic; uzupełnienia ubytków nawierzchni 
asfaltowych, przemalowania miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych; wykonania 
monitoringu placów zabaw; ubezpieczenia zasobów; dostawy i montażu nasad typu EKON, 
usług kominiarskich; wycinki, prześwietlenia, cię korekcyjnych, frezowania pni i korzeni 
drzew oraz innych zakresów związanych z obowiązkami statutowymi Zarządu i wynikających 
z realizacji zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą planu finansowo gospodarczego, w tym 
planu remontów.

 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 oparciu o Statut i regulaminy obowiązujące w Spółdzielni w 2018 roku odbyły się 62 posie-
dzenia Zarządu, na których podjęto 104 uchwały dotyczące prawidłowego i efektywnego 
zarządzania Spółdzielnią.

 Średnie zatrudnienie w 2018 r. wynosiło 125 osób.

W roku 2018 Spółdzielnią Mieszkaniową „JAS-MOS” kierował Zarząd w składzie:

Pełna treść sprawozdań jest wyłożona do wglądu Członków Spółdzielni 
w miejscach i terminach wskazanych w zawiadomieniu o Walnym Zgromadzeniu. 

W wyniku realizowanych w 2018 roku działań windykacyjnych wyegzekwowano dodatkowo 
od dłużników kwotę 20 099,23 zł z tytułu odsetek od nieterminowych zapłat.

UDOSTĘPNIANIE LOKALU JEST OBOWIĄZKIEM MIESZKAŃCA
 Przypominamy naszym mieszkańcom o obowiązku udo-
stępniania lokali służbom Spółdzielni zarówno w celu wykona-
nia obowiązkowych okresowych przeglądów wynikających 
z art. 62 Prawa Budowlanego oraz w celu wykonania koniecz-
nych napraw. Niestety część lokatorów zapomina o w/w zobo-
wiązaniu lub nie obchodzi ich usunięcie awarii jeśli jej skutki nie 
oddziałują negatywnie na ich komfort zamieszkiwania. 

1. Ustawa o Spółdzielniach mieszkaniowych - Art.6¹ ust. 1

2. Ustawa o ochronie praw lokatorów…  Art. 10 ust. 1
W razie awarii wywołującej szkodę lub zagrażającej bezpo-
średnio powstaniem szkody lokator jest obowiązany nie-

W razie awarii wywołującej szkodę lub zagrażającej bezpo-
średnio powstaniem szkody osoba korzystająca z lokalu jest 
obowiązana niezwłocznie udostępnić lokal w celu usunięcia 
awarii. Jeżeli osoba ta jest nieobecna lub odmawia udostępnie-
nia lokalu, spółdzielnia ma prawo wejść do lokalu w obecności 
funkcjonariusza Policji, a gdy wymaga to pomocy straży pożar-
nej - także przy jej udziale.

 Konieczność udostępnienia lokalu jest uregulowana praw-
nie, zarówno ustawowo jak i statutowo, co cytujemy poniżej.

zwłocznie udostępnić lokal w celu jej usunięcia. 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 straży 
pożarnej – także przy jej udziale. 

3. Statut Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS” 

W razie awarii wywołującej szkodę lub zagrażającej bezpo-
średnio powstaniem szkody osoba korzystająca z lokalu jest 
obowiązana niezwłocznie udostępnić lokal w celu usunięcia 
awarii. Jeżeli osoba ta jest nieobecna lub odmawia udostępnie-
nia lokalu, Spółdzielnia ma prawo wejść do lokalu w obecności 
funkcjonariusza Policji, a gdy wymaga to pomocy straży pożar-
nej – także przy jej udziale. 

 Do obowiązku udostępnienia lokali w celu przeprowadze-
nia okresowych przeglądów – zarówno kominiarskich, gazo-

Członek jest zobowiązany w szczególności udostępnić nie-
zwłocznie lokal w celu usunięcia awarii wywołującej szkodę lub 
zagrażającej bezpośrednio powstaniem szkody.

§ 29 ust. 4

§ 14 pkt 9 

wych jak i budowlanych oraz obowiązku udostępnienia lokalu 
podczas wykonywania robót remontowych zobowiązują 
mieszkańców również w/w akty prawne w następujących za-
pisach :

ź Po wcześniejszym uzgodnieniu terminu osoba korzystająca 
z lokalu powinna udostępnić Spółdzielni lokal w celu dokonania 
okresowego, a w szczególnie uzasadnionych wypadkach rów-
nież doraźnego przeglądu stanu wyposażania technicznego 
lokalu oraz ustalenia zakresu niezbędnych prac i ich wykonania.  
ź Jeżeli lokal lub budynek wymaga remontu obciążającego 
Spółdzielnię, może ona żądać od osób korzystających z tego 
lokalu lub budynku jego udostępnienia w celu wykonania 
koniecznych robót po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

 Jednocześnie apelujemy do mieszkańców by nie zabudowy-
wać miejsc dostępu do pionów instalacyjnych w swoich miesz-
kaniach, co w razie powstania awarii bardzo wydłuża czas jej 
usunięcia. W razie powstania awarii lokator jest zobowiązany 
udostępnić lokal (miejsce awarii), co w razie zabudowy pionów 
wiąże się z rozbiórką ewentualnej zabudowy pionów i ponie-
sieniem przez lokatora dodatkowych kosztów z tym związa-
nych. 
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 
RADY NADZORCZEJ 

SM „JAS-MOS” ZA 2018 ROK
(wyciąg)

 członek RN

 członek RN

 Rada Nadzorcza wypełniając swe statutowe zadania 
spełnia następujące funkcje: nadzoru i kontroli, tworze-
nia unormowań wewnętrznych, reprezentacyjną.

9)  Sławomir Maliszewski   

II. Działalność Rady Nadzorczej 
w okresie sprawozdawczym

 członek RN

5)  Agnieszka Bylak-Pyra  

 Rada Nadzorcza, zgodnie z art. 35 § 1 ustawy „Prawo 
spółdzielcze” jest obligatoryjnym organem spółdzielni 
powołanym do kontroli i nadzoru nad całokształtem jej 
działalności.

7)  Marcin Faryna    

I. Skład Rady Nadzorczej 

VII kadencja do maja 2018 r.

3)  Ewa Kachnic    

4)  Krzysztof Kordela  

w okresie sprawozdawczym:

8)  Grzegorz Krysman  

6)  Wiesław Latoch  

2)  Janina Bogusz-Wiśniewska 

 Sekretarz Komisji Rewizyjnej RN   

1) Bartłomiej Sułkowski  

 Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej RN

 Przewodniczący RN

 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RN

 Z-ca Przewodniczącego RN

 Szczegółowy zakres i sposób działania Rady Nadzor-
czej określa Statut Spółdzielni w § 71 oraz Regulamin 
Rady Nadzorczej. Zgodnie z art. 35 § 1 ustawy „Prawo 
spółdzielcze” oraz zgodnie z § 71 ust. 1 pkt 5 Statutu Rada 
Nadzorcza przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Spół-
dzielni sprawozdanie z działalności za 2018 r.

 Sekretarz Komisji Rewizyjnej RN

 Sekretarz RN

 członek RN 

9)  Mirosław Jagodziński  
 członek RN 

VIII kadencja od czerwca 2018 r. 

1)  Bartłomiej Sułkowski   
 Przewodniczący RN

 Z-ca Przewodniczącego RN
3)  Janina Bogusz-Wiśniewska  
 Sekretarz RN
4)  Krzysztof  Kordela  

2)  Ewa Kachnic    

 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RN
5)  Irena Czaplińska   
 Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej RN
6)  Grażyna Rębacz   

7)  Anna Skowronek   
 członek RN
8)  Grzegorz Krysman   

 Rada Nadzorcza na swych posiedzeniach, oprócz 
stałych pozycji planów posiedzeń, takich jak:

2)  Agnieszka Bylak-Pyra  

Komisja Rewizyjna w składzie:

do maja 2018 r. 

 Sekretarz Komisji Rewizyjnej RN 

-  9 posiedzeń Prezydium RN,

 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RN  

od czerwca 2018 r. 
1)  Krzysztof  Kordela  

 Rada Nadzorcza statutową funkcję kontrolną wypeł-
nia poprzez Komisję Rewizyjną. Komisja Rewizyjna Rady 
Nadzorczej przeprowadzała kontrole zgodnie z planem 
oraz z wnioskami zgłaszanymi i zatwierdzonymi do reali-
zacji na posiedzeniach Rady Nadzorczej.

3)  Wiesław Latoch   

 Rada Nadzorcza swoje funkcje realizowała w oparciu 
o przepisy Prawa spółdzielczego, Ustawę o spółdziel-
niach mieszkaniowych, zapisy statutowe, wewnętrzne 
unormowania oraz roczne plany pracy Rady Nadzorczej 
i Komisji Rewizyjnej uzupełnione o sprawy wynikające 
z potrzeb bieżących. 

 Sekretarz Komisji Rewizyjnej RN

-  10 posiedzeń Komisji Rewizyjnej. 

 Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej RN  

3)  Grażyna Rębacz    

W okresie sprawozdawczym odbyło się:

bieżące rozpatrywanie wniosków Zarządu, oceny bie-
żącej działalności Spółdzielni oraz pracy członków Za-
rządu, zapoznawanie się z wynikami pracy Komisji Rewi-
zyjnej RN, zajmowała się następującą tematyką: ocena 
realizacji planu finansowo-gospodarczego, ocena reali-
zacji planu remontów, analiza zaległości w zakresie wno-
szenia opłat za lokale mieszkalne, ocena gospodarki lo-
kalami użytkowymi, dzierżawą terenu itp., ocena reali-
zacji uchwał i wniosków Rady, 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, zatwier-
dzenie planu remontów, zatwierdzenie planu finansowo-
gospodarczego.

-  12 posiedzeń plenarnych RN,

1)  Krzysztof Kordela  

 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RN
2)  Irena Czaplińska    

 
przeprowadziła w okresie sprawozdawczym 10 kontroli 
w następującej tematyce: realizacja skarg i wniosków 
członków Spółdzielni kierowanych do organów Spół-
dzielni za 2017 r., gospodarka materiałowa za 2017 r., 
bieżąca obsługa mieszkańców administracji nr 1 i 2 
(2 kontrole), działalność administracji nr 1 i 2 w zakresie 
utrzymania zasobów (2 kontrole), dokumentacja prze-
targowa za 2017/2018, realizacja działań termomoder-

 Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej RN

3) opłat lokatorskich, stawek na fundusz remontowy, 
spłaty kosztów modernizacji, itp., w tym: zatwierdzenia 
stawek opłat na fundusz ocieplenia budynków stano-
wiących zasoby Spółdzielni, zatwierdzenia stawki opłat 
na fundusz ocieplenia budynku przy ul. Poprzecznej 8-12, 
wycofania stawki za docieplenie budynków przy ul. Zie-
lonej 24-42, Warmińskiej 2-14, Krasickiego 7, 8, Ślą-
skiej 15, zmiany uchwał Rady Nadzorczej nr 212/V/2011, 
59/VI/2012 i 279/V/2012 w sprawie wysokości stawek 
opłat na fundusz remontowy na pokrycie kosztów ocie-

nizacyjnych w latach 2016-2017, gospodarka lokalami 
użytkowymi, windykacja, zaległości w opłatach czynszo-
wych za lokale mieszkalne.

 Efektem działań Komisji były protokoły zawierające 
ustalenia, oceny i wnioski w zakresie przedmiotu kontro-
li. Wyniki swej pracy Komisja przedstawiała na posiedze-
niach plenarnych Rady.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza 
podjęła 62 uchwały, które dotyczyły m.in.:

1) spraw regulaminowych, w tym: zatwierdzenia anek-
sów do Regulaminu określającego zasady rozliczania 
przychodów i kosztów Spółdzielni w zakresie gospodarki 
zasobem lokalowym i nieruchomościami oraz zasady 
ustalania opłat za używanie lokali, uchylenia uchwał RN 
nr 559/III/2004 oraz 68/V/2010 dotyczących zasad roz-
liczania kosztów termomodernizacji budynków miesz-
kalnych dla inwestycji rozpoczętych przed 01.01.2007 r., 
zatwierdzenia struktury organizacyjnej, zatwierdzenia 
zmian Regulaminu organizacyjnego, zatwierdzenia Re-
gulaminu Zarządu, uchwalenia zasad określających wa-
runki przeprowadzania przetargów na najem lokali 
mieszkalnych, uchwalenia Regulaminu organizowania 
przetargów na najem lokali mieszkalnych znajdujących 
się w zasobach Spółdzielni oraz zatwierdzenia wzoru 
umowy najmu lokalu mieszkalnego;

2) spraw organizacyjnych, porządkowych, oceny pracy 
Zarządu, w tym: ustalenia zasad zaliczania członków do 
poszczególnych części Walnego Zgromadzenia, wyna-
grodzenia członków Zarządu na rok 2018, przyjęcia spra-
wozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania 
sprawozdania finansowego za rok 2017, przyjęcia spra-
wozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2017 rok, 
uchwalenia bonifikat 100% przy przeniesieniu własności 
lokali mieszkalnych na rzecz osób uprawnionych w opar-
ciu o art. 48 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych 
kwot wyliczonych do wpłaty przez najemców tytułem 
wkładu budowlanego, zmiany warunków pracy członków 
Zarządu w związku ze zmianą struktury organizacyjnej, 
zatwierdzenia korekty planu remontów na 2018 r., wy-
boru Prezydium RN VIII kadencji, wyboru Komisji Rewi-
zyjnej RN VIII kadencji, upoważnienia członków RN do 
reprezentowania Spółdzielni w czynnościach prawnych, 
zmiany sposobu użytkowania lokalu użytkowego przy 
ul. Górniczej 40, zatwierdzenia planu remontów zasobów 
i planu finansowo-gospodarczego na 2019 r, wynagro-
dzenia członków Zarządu na rok 2019, zatwierdzenia 
planu pracy RN i KR na 2019 r, przyznania comiesięcz-
nych premii dla członków Zarządu;
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 Montaż prywatnego urządzenia do rejestracji obrazu na 
naszych zasobach mieszkaniowych prawie zawsze wiąże się 
z ingerencją w ściany klatki schodowej budynku wieloro-
dzinnego, które de facto stanowią część wspólną tego bu-
dynku, a wszelka tego typu ingerencja lokatora na gruncie 
prawnym, wcześniej musi być zaaprobowana  przez wszyst-
kich współwłaścicieli, którym również jest Spółdzielnia 
Mieszkaniowa „JAS-MOS”.        

 Konieczne jest zatem w tym wypadku wyrażenie zgody 
przez Spółdzielnię jako administratora tego budynku wraz 
z wydaniem warunków montażu przed wykonaniem ta-
kiego montażu tego urządzenia. 

              

 Innym aspektem w przypadku gdyby urządzenie to oka-
zało się kamerą monitoringu jest przetwarzanie danych 
osobowych na gruncie stosowania Rozporządzenia Parla-
mentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet-
nia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swo-
bodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrek-
tywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, 
str. 1).

 W przypadku skierowania kamery monitoringu na ob-
szar klatki schodowej, która jest częścią wspólną w rozu-

mieniu ustawy o własności lokali (nieruchomość wspól-
ną stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które 
nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali (§3 pkt.13 
Statutu), musimy wziąć pod uwagę, że będzie ona reje-
strowała wszystkie osoby, które znajdują się na tym ob-
szarze. 

 W konsekwencji tego wchodzimy w aspekt ochrony 
dóbr osobistych gwarantowany przepisami prawa cywilne-
go innych osób utrwalanych na tym monitoringu. 

 Ze względu na powyższe nie można samodzielnie  decy-
dować o montażu monitoringu.

 

Prywatny monitoring

plenia budynków mieszkalnych przy ul. Zielonej 21-31, 
Kurpiowskiej 5-13, Pomorskiej 17-29, 31-43,  59-71, 73-
85, Warmińskiej 1-13, 16-28, 30-42, zatwierdzenia staw-
ki opłat na fundusz ocieplenia budynków  przy ul. Zielonej 
4-22, 44-62, Kopernika 6-8, 10-12, Górniczej 40, za-
twierdzenia stawek opłat na fundusz remontowy na rok 
2019 dla poszczególnych nieruchomości stanowiących 
zasoby Spółdzielni, zatwierdzenia wysokości stawek 
opłat eksploatacyjnych na 2019 r., zatwierdzenia wyso-
kości stawek na pokrycie kosztów dodatkowego sprząta-
nia klatek schodowych powyżej parteru na 2019 r.;

4) odstąpienia od procedury przetargowej na: wyko-
nanie audytów energetycznych i przygotowanie wnios-
ków do WFOŚiGW o dofinansowanie przedsięwzięć ter-
momodernizacyjnych (Zielona 4-22, 44-62, Górnicza 40, 
Kopernika 6-8 i 10-12), zakup i dostawę sprzętu kompu-
terowego, dostawę i montaż platformy dla osoby niepeł-
nosprawnej przy ul. Zielonej 50/2, zakup i dostawę samo-
chodu dostawczo-osobowego oraz wyrażenie zgody 
na obniżenie ceny wywoławczej do przetargu i zbycie 
„z wolnej ręki” nieruchomości przy ul. Sławika 12;

5) dociepleń: wyrażenia zgody na realizację procesu do-
ciepleń i zaciągnięcie pożyczki w WFOŚiGW dla budyn-
ków przy ul. Zielonej 4-22, 44-62, Kopernika 6-8, 10-12, 
Górniczej 40, oraz zatwierdzenie aneksu nr 4 do Zasad 
realizacji i finansowania dociepleń budynków.

Członkowie Rady Nadzorczej w trakcie plenarnych 
posiedzeń zgłosili do Zarządu 24 wnioski dotyczące:

1) poprawy porządku, bezpieczeństwa, rozwiązania 
spraw lokatorskich, w tym: podjęcia prób i rozmów z Mia-
stem w sprawie uregulowania kwestii lokalizacji placów 
gospodarczych na terenach gminy, interwencji w Urzę-
dzie Miasta dot. zagospodarowania placu zabaw, znaj-
dującego się przy szczycie budynku przy ul. Zielonej 
33-43, rozważenia możliwości montażu kamer w miej-
scach, gdzie cyklicznie powtarzają się dewastacje, wy-
stąpienia do Urzędu Miasta o montaż progu zwalniają-
cego na drodze przy ul. Wiejskiej, będącej własnością 
gminy, montaż wiaty śmietnikowej przy ulicy Warmiń-
skiej 22, rozpoznania możliwości postawienia ławki 
przed klatką ul. Zielona 35 (w tym celu zaproponowano 
przeprowadzenia ankietowania, aby mieszkańcy mogli 
się w tej kwestii wypowiedzieć), rozważenia możliwości 
montażu kamery zewnętrznej na parkingu przy ulicy 
Wiejskiej 9b, przeprowadzenia ankietowania budynków 
przy ulicy Warmińskiej dot. wykonania balkonów, przy-
gotowania kosztorysu wykonania instalacji gazowej na 
osiedlu Złote Łany (kalkulacja kosztów) i przedstawieniu 
jej mieszkańcom na zorganizowanym w tym celu spotka-
niu, możliwości zamontowania daszka na ostatniej kon-
dygnacji (X piętro) budynków typu ślizg z uwagi na bar-
dzo duże zabrudzenia fasady budynku przez gołębie, 
rozpatrzenia możliwości ogrodzenia jednego boku placu 
zabaw przy ul. Wiejskiej, ogrodzenia placu zabaw znajdu-

2) spraw remontowych, w tym: sukcesywnego prowa-
dzenia prac remontowych w tych piwnicach, które najpil-
niej potrzebują napraw (np. wylewki), uwzględnienia 
przy opracowywaniu planu remontów potrzeb remonto-
wych w piwnicach, wykonania chodnika przez tereny by-
łych boisk pomiędzy budynkami Zielona 21-31, 33-43  
(w czasie opadów rozlewisko i błoto);

jącego się między budynkami Wiejska 9b i 9c, wzmożenia 
monitorowania działań dot. rozkładania trutek na szczu-
ry, zagospodarowania terenu przy klatce ul. Zielona 35, 
przeniesienia koszyków na reklamy na zewnątrz klatek 
schodowych w budynku przy ulicy Słonecznej 20-30, 
umieszczenia na klatce schodowej budynku przy ulicy 
Krasickiego 15 naklejek „zakaz palenia”, postawienia 
ławki dla młodzieży pod drzewami w obrębie boiska do 
siatkówki przy ul. Wiejskiej (ławka, która tam była, zo-
stała skradziona);

 Wszystkie złożone wnioski były przedmiotem analizy 
Zarządu i w ramach możliwości realizowane, o czym na 
bieżąco informowano Radę Nadzorczą. 

3) spraw regulaminowych, organizacyjnych,  związanych 
z funkcjonowaniem Spółdzielni, w tym: możliwości za-
mieszczenia w wydaniu biuletynu „Nasze mieszkanie” 
podziękowań wszystkim mieszkańcom, którzy skorzy-
stali z bezpłatnego rozliczenia podatku dochodowego za 
2017 r. i swój 1% podatku przeznaczyli na rzecz hospi-
cjum oraz wniosek, aby w przypadku, gdy protokoły Ko-
misji Rewizyjnej zawierają uwagi lub wnioski, Zarząd 
każdorazowo się do nich odnosił.

 W okresie sprawozdawczym do Rady Nadzorczej 
wpłynęło 10 pism. Pisma te dotyczyły w szczególności: 
podziału kosztów c.o., wymiany wind, zwrotu za wymia-
nę stolarki okiennej, zawarcia umowy najmu, lokalizacji 
wiaty śmietnikowej, wsparcia finansowego. Pisma zosta-
ły wnikliwie rozpatrzone na posiedzeniach plenarnych, 
a osoby zainteresowane otrzymały odpowiedź w sta-
tutowym terminie. 

 Członkowie Rady pełnili dyżury w siedzibie Zarządu 
Spółdzielni w każdy ostatni poniedziałek miesiąca w go-
dzinach od 14.30–15.30. Zgłoszone w czasie pełnienia 
dyżuru interwencje, po rozpatrzeniu na plenarnych po-
siedzeniach Rady Nadzorczej przekazywano do zała-
twienia Zarządowi. W ciągu ubiegłego roku, w ramach 
dyżuru, Rada przyjęła 4 interwencje mieszkańców, które  
dotyczyły: wysokości stawek z tytułu sprzątania klatek 
oraz utrzymania czystości, wymiany instalacji wodno-

 Rada Nadzorcza w toku realizacji swych zadań ściśle 
współpracowała z Zarządem, który uczestniczył we 
wszystkich posiedzeniach Rady. Rada Nadzorcza oraz 
Komisja Rewizyjna uzyskiwały potrzebne wyjaśnienia ze 
strony członków Zarządu oraz pracowników Spółdzielni, 
w tym również dostęp do niezbędnej dokumentacji. 

 Sytuacja finansowa Spółdzielni jest dobra i została 
przedstawiona w sprawozdaniu niezależnego biegłego 
rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowe-
go jednostki za 2018 r. Sprawozdanie biegłego zostało 
przyjęte przez Radę Nadzorczą w kwietniu 2019 r. Wed-
ług oceny niezależnego biegłego rewidenta sytuacja 
finansowa Spółdzielni jest dobra i nie ma zagrożenia 
w kontynuowaniu jej działalności. Spółdzielnia Mieszk-
aniowa „JAS-MOS”, podobnie jak w latach ubiegłych, nie 
posiada żadnych zadłużeń wobec Urzędu Skarbowego, 
ZUS-u, czy wobec innych zewnętrznych usługodawców. 

 Przez ostatni rok Rada Nadzorcza dbała również o po-
prawę komunikacji między Radą Nadzorczą i Zarządem, 
a Członkami Spółdzielni. W tym celu stale zachęcała Za-
rząd do częstych i jasnych komunikatów do Członków 
Spółdzielni poprzez informacje zamieszczane w gablo-
tach, na stronie internetowej oraz Facebooku Spółdziel-
ni. Dbała o to, aby każdy Członek Spółdzielni miał mo-
żliwość zapoznania się z tematami jakie są poruszane na 
spotkaniach Rady Nadzorczej poprzez umieszczanie 
w każdym wydaniu Biuletynu „Nasze Mieszkanie” spra-
wozdań z bieżącej pracy Rady Nadzorczej. Biorąc pod 
uwagę wyniki kontroli finansowej i uwzględniając cało-
kształt działalności Zarządu, a przede wszystkim osią-
gnięty stan gospodarczo-finansowy potwierdzający pra-
widłowość funkcjonowania Spółdzielni i jej stabilną 
sytuację finansową, Rada Nadzorcza wnioskuje do Wal-
nego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium za 2018 r. 
dla:

kanalizacyjnej,  remontu zapadliska w nawierzchni dro-
gowej, rozliczenia kosztów zużycia wody, zawarcia umo-
wy najmu.

- Prezesa Zarządu - Piotra Szeredy 

 Sytuacja gospodarcza Spółdzielni jest stabilna i nie 
budzi obaw co do zdolności wypełniania statutowych za-
dań w przyszłości.

 Podsumowując rok 2018 Rada Nadzorcza negatyw-
nie oceniła efekty pracy pani Janiny Szymańskiej co zna-
lazło wyraz w jej odwołaniu na posiedzeniu Rady Nad-
zorczej w styczniu 2019r.

i nie udzielenie absolutorium dla:
-  Zastępcy Prezesa ds. ekonomicznych i finansowych 
- Janiny Szymańskiej  

                              

-  Zastępcy Prezesa ds. technicznych - Andrzeja Baran 

III. Sytuacja ekonomiczno-finansowa                     
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ZAWIADOMIENIE

Część Nazwa Części Data Miejsce obrad

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

21.05.2019 r. Szkoła Podst. Nr 10
Jastrzębie-Zdrój, ul. Zielona 2A 

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

23.05.2019 r. 
Czwartek 

Szkoła Podst. Nr 6
Jastrzębie-Zdrój, ul. Śląska 6

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

Osiedle Zdrój 
27.05.2019 r. 
Poniedziałek Jastrzębie-Zdrój, ul. 11 Listopada 4

Zespół Szkół  Nr 9

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

29.05.2019 r. 
Środa Wodzisław Śl., ul. Wyszyńskiego 41

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

5.
Osiedle Złote Łany
ulica Wiejska Czwartek

30.05.2019 r. Przedszkole
Jastrzębie-Zdrój, ul. Wiejska 35 i

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

04.06.2019 r. 
Wtorek 

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

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS” w Jastrzębiu-Zdroju 
zawiadamia o terminie i miejscu Walnego Zgromadzenia

Uwaga: Początek wszystkich Zebrań zaplanowano na godz.16.00.

 b.  finansowego za 2018 rok,

Porządek obrad:
1)  Otwarcie obrad.
2)  Wybór Prezydium.
3)  Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4)  Odczytanie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5)  Stwierdzenie prawidłowości zwołania części Walnego
 Zgromadzenia.
6)  Przedstawienie sprawozdań:
 a.  Zarządu z działalności Spółdzielni za 2018 rok,

 c.  z działalności Rady Nadzorczej za 2018 rok.
7)  Dyskusja nad sprawozdaniami.

 a.  zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok,
 b.  zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2018 rok 
 i udzielenia absolutorium każdemu z członków 
 Zarządu oddzielnie,
 c. przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018 rok.
9)  Omówienie propozycji Rady Nadzorczej i Zarządu oraz
 podjęcie uchwał w sprawie zmiany treści statutu.

8)  Podjęcie uchwał w sprawach:

10)  Omówienie propozycji Zarządu oraz podjęcie uchwały
 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2018 rok.
11)  Omówienie propozycji Zarządu oraz podjęcie uchwały
 w sprawie zwiększenia limitu środków przyznanych 
 z funduszu zasobowego na likwidację barier
 architektonicznych.

12)  Omówienie propozycji Zarządu oraz podjęcie uchwały
 w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego przy 
 ul. Górniczej 40/45.
13)  Informacja Zarządu dotycząca ustawy 
 o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego 
 gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe 
 w prawo własności tych gruntów.
14)  Sprawy wniesione przez Członków Spółdzielni 
 w trybie art. 8³ ust. 10-12 Ustawy o spółdzielniach  
 mieszkaniowych.

16)  Zamknięcie obrad.

 Członek może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu 
osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może za-
stępować więcej niż jednego Członka. Pełnomocnictwo po-
winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.
 Członkowi przysługuje prawo głosu tylko w tej części 
Walnego Zgromadzenia, do której został zaliczony.

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

 - członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów 
uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem pierwszej 
części Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 17 maja 2019 r.

 Z przyczyn organizacyjnych, prosimy o wcześniejsze 
przybycie na obrady osoby będące pełnomocnikami człon-
ków uprawnione do uczestniczenia w danej części Walnego 
Zgromadzenia.

15)  Wolne głosy, uwagi i zapytania.

 Sprawozdania: Zarządu z działalności Spółdzielni za 
2018 r., finansowe, biegłego rewidenta, Rady Nadzorczej bę-
dą wyłożone do wglądu w siedzibie Spółdzielni w Jastrzębiu-
Zdroju przy ul. Słonecznej 18 A, pokój nr 1 od dnia 30 kwietnia 
2019 r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS”

 - 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 06 maja 2019 r. Projekt uchwały zgłaszanej 
przez członków musi być poparty przez co najmniej 10 człon-
ków. Zgodnie z § 56 ust. 5 statutu oświadczenie o poparciu 
projektu powinno mieć formę pisemną i zawierać: imię, naz-
wisko, adres członka oraz jego podpis;

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

 Projekty uchwał związane z porządkiem obrad zostaną 
wyłożone od dnia 7 maja 2019 r. w siedzibie Spółdzielni, na 

administracjach osiedlowych oraz na stronie internetowej 
Spółdzielni. Członek Spółdzielni ma prawo zapoznania się 
z w/w dokumentami.

www.smjasmos.pl12


