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Z mojego doświadczenia wynika, że im niższy szczebel 

w hierarchii spotkań, tym aktywność i zaangażowanie 

członków większe. Uczestników tych spotkań jest kilka 

razy więcej niż na Walnym Zgromadzeniu i to jest efekt 

bezpośredniego kontaktu. W tym roku, z oczywistych 

faktów, przy zachowaniu dystansu społecznego, w ma-

seczkach na wolnym powietrzu uczestniczyło ponad 

Szanowni Państwo

To,  że koronawirus zmienił w naszym życiu wszytko to 

każdy z nas wie. Zasady izolacji, kwarantanny oraz 

dystansu społecznego wpływały także na pracę naszej 

Spółdzielni. Między innymi nie odbyły się w terminie 

części Walnego Zgromadzenia. Nie odbyły się też nasze 

wiosenne spotkania terenowe. Dlatego z wielką 

radością przyjąłem fakt, że  w miesiącu lipcu udało mi 

się zorganizować nasze spotkania w terenie. 

200 lokatorów.  Tam, gdzie chodzi o codzienne sprawy 

dotyczące naszego miejsca zamieszkania jest najlepsza 

aktywność. Potwierdzeniem tego jest, że występujące 

w większości spółdzielni zjawisko zgłaszania problemów 

codziennej eksploatacji odbywa się właśnie na tych spo-

tkaniach. Dlatego skorzystaliśmy z faktu poprawy wa-

runków sanitarnych i udało się zorganizować 15 spotkań 

w terenie, na których omawiane były głównie potrzeby 

bieżące. Zgłoszonych było ponad  120 wniosków i proble-

mów, wstępnie zgłaszane były potrzeby remontowo – 

modernizacyjne poszczególnych budynków. Najwięcej 

spraw dotyczyło zagospodarowania terenów zielonych, 

korekcji i wycinki drzew, zachowania czystości w budyn-

kach oraz naruszania norm społecznych (wandalizm, bur-

dy domowe, złe parkowanie, wyprowadzanie psów, itp.)  

Na spotkaniach w terenie wraz ze mną byli pracownicy 

administracji, którzy bezpośrednio przyjmowali pań-

Terenowe spotkania 
w SM „JAS-MOS”

Trzeba pamiętać, że podstawową formą aktywności 

członków spółdzielni mieszkaniowej jest uczestnictwo w 

jej zebraniu statutowym, to jest Walnym Zgromadzeniu, 

które odbędzie się w miesiącu wrześniu (mam taką 

nadzieję) w sześciu częściach.                      

Serdecznie zapraszam na Walne.

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu publikujemy na 

ostatniej stronie.  

stwa zgłoszenia. Wspólnie staramy się je jak najszybciej 

realizować. Przekazując nam swoje spostrzeżenia i uwa-

gi czynnie wspieracie rozwój naszej Spółdzielni i za te 

spotkania serdecznie dziękuję. 

Piotr Szereda

Prezes Zarządu SM „JAS-MOS”

Przeglądy to obowiązek
Przypominamy mieszkańcom Spółdzielni o obo-

wiązku udostępnienia lokali w celu przeprowa-

dzenia okresowych przeglądów. Taki obowiązek na 

zarządcę budynku nakłada Ustawa z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 

z późn. zm.). Powyższa ustawa określa terminy ich 

wykonania:

- przegląd stanu technicznego budynku – raz w roku,

Wyjątkiem są budynki, w których przeglądy gazowe 

i przewodów kominowych należy wykonać co naj-

mniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja 

oraz do 30 listopada, których powierzchnia zabu-

- przegląd przewodów kominowych – raz w roku,

- przegląd instalacji elektrycznej – co 5 lat.

- przegląd instalacji gazowej – raz w roku, dowy przekracza 2000 m² oraz innych obiektów 

budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 

1000 m².

Jednocześnie przypominamy, że bezwzględnym 

obowiązkiem właściciela lokalu jest udostępnienie 

lokalu, a w przypadku stwierdzenia awarii lub 

usterki ich usunięcie.
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Szanowni Państwo, 

Zarząd Spółdzielni, przedkładając Walnemu Zgro-

madzeniu sprawozdanie z działalności Spółdzielni za 

2019 rok, szczególną uwagę chce Państwu zwrócić na 

realizację zadań inwestycyjnych, remontowych, a także 

poprawiających efektywność zarządzania nierucho-

mościami oraz jakość obsługi lokatorów. Obsługa i re-

alizacja zadań, prac i inwestycji jest procesem długo-

falowym, który będzie realizowany i stale poprawiany 

przez Zarząd Spółdzielni. Podkreślamy, że zadania są 

realizowane zgodnie z Państwa sugestiami oraz wnio-

skami składanymi na piśmie lub zgłaszanymi na spotka-

niach i zebraniach, jak również wynikają bezpośrednio 

z uchwał Rady Nadzorczej.  

Wymiana wind

Decyzja o modernizacji wind w naszej Spółdzielni była 

odkładana w czasie, przede wszystkim z uwagi na kwe-

stię związaną z finansowaniem tego typu wysokona-

kładowych inwestycji. Zdaniem Zarządu, taka praktyka 

jest nie do przyjęcia. Około 30 % dźwigów osobowych 

w naszych zasobach wymaga wymiany na energo-

oszczędne i w większym stopniu dostosowane do po-

trzeb osób niepełnosprawnych. Przede wszystkim jed-

nak, windy powinny stać się bezpieczniejsze. Wyma-

gania w zakresie podnoszenia bezpieczeństwa nakłada 

na nas również norma SNEL Europejskiego Instytutu 

Normalizacyjnego, według której właściwie każda winda 

po 20 latach użytkowania powinna zostać wymieniona. 

Problem wymiany dźwigów osobowych w naszej Spół-

dzielni staje się szczególnie pilny w blokach 10-kondy-

gnacyjnych budowanych w latach 1970-1990, w których 

Od 1 czerwca 2016 roku Zarząd podjął działania w celu 

wdrożenia programu sprzątania klatek schodowych 

powyżej parteru na całych zasobach. Program ten został 

uruchomiony zgodnie z wnioskami lokatorów zgłasza-

nymi w indywidualnych prośbach oraz w trakcie jesien-

nych spotkań „remontowych” w 2015 roku. Efekty, 

w postaci czystych i zadbanych klatek schodowych są 

wyłączanie windy z eksploatacji - najczęściej w wyniku 

awarii, wiąże się z olbrzymim obniżeniem jakości życia 

mieszkańców. Szczególnie dla starszych lokatorów 

wejście na wyższe piętra, wymuszone awarią dźwigu 

osobowego, jest niejednokrotnie zadaniem ponad ich 

siły. Zarząd Spółdzielni w miesiącu wrześniu 2017 roku, 

w trakcie spotkań w terenie, przeprowadził konsultacje 

z lokatorami, czego konsekwencją stało się przygotowa-

nie programu wymiany dźwigów osobowych w okresie 

najbliższych trzech lat. W 2018 roku rozpoczęto proces 

inwestycyjny i wymieniono 7 wind. W 2019 roku zostały 

przeprowadzone przetargi na generalny remont dźwi-

gów osobowych na ul. Kaszubskiej i Śląskiej. W związku 

z brakiem wykonawców jak i też zbyt wysokimi cenami 

na te prace Zarząd po powtórnym wyborze dokonał wy-

boru firmy - Jastrzębskie Zakłady Remontowe i zgodnie 

z planem w 2020 roku zakończył na tych budynkach 

remont szybu i wymianę wind. W kolejnych latach pla-

nuje się, na ul. Zielonej,  dalszą wymianę wind, które 

wcześniej były modernizowane ok. 2000 roku. 

Utrzymanie czystości 

i na zewnątrz

w budynkach 

 Skrót wyciągu 
 ze sprawozdania 
 Zarządu 2019 

widoczne we wszystkich budynkach Spółdzielni. Zgod-

nie z decyzją Walnego Zgromadzenia koszty sprzątania 

klatek rozliczane są w oparciu o jeden lokal. Zgodnie 

z regulaminowymi uregulowaniami, na wniosek loka-

torów można odstąpić od sprzątania klatki schodowej. 

Do końca 2019 r. lokatorzy nie wnieśli takiego wniosku. 

Zarząd, na wniosek lokatorów, przy akceptacji Rady 

Nadzorczej, buduje place gospodarcze na odpady ko-

munalne. Jak w przypadku innych tego typu inwestycji 

staramy się, aby obiekty te były w takiej samej stylizacji 

oraz jakości na całych zasobach Spółdzielni. Na obecną 

chwilę wybudowaliśmy już 47 wiat na odpady komu-

nalne.  

Monitoring

Rozpoczęty w 2015 roku montaż kamer na terenach 

zewnętrznych był kontynuowany również w roku 2019. 

Kamery są również instalowane w klatkach schodowych, 

na wniosek naszych lokatorów, po przeprowadzeniu 

ankietowania. Jednocześnie przypominamy, że przepisy 

prawa nie zezwalają na udostępnianie przez Spółdzielnię 

nagrań z naszego monitoringu mieszkańcom. Monito-

ring jest instalowany w poszczególnych lokalizacjach 

Za wywóz odpadów komunalnych, zgodnie z prawem 

lokalnym, odpowiadają władze samorządowe oraz 

mieszkańcy. Zarząd wraz z pracownikami monitoruje 

te prace i zgłasza swoje uwagi do Urzędu Miasta. Za 

porządek na placach oraz wokół pomieszczeń gospodar-

czych, wraz z całorocznym utrzymaniem terenów ze-

wnętrznych (zima, wiosna, lato, jesień), odpowiada Spół-

dzielnia, a usługę zleca firmie zewnętrznej. 

Szanowni Państwo

Tradycyjnie, w majowym wydaniu biuletynu „Nasze Mieszkanie” przedstawiliśmy Państwu wyciąg ze sprawozdania Zarządu 

z działalności Spółdzielni za 2019 rok. W celu przypomnienia podstawowych zdarzeń z 2019 r., w związku ze zwołaniem Walnego 

Zgromadzenia na wrzesień, przedstawiamy skrót w/w sprawozdania. 
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Zarząd wyznaczył sobie również w 2017 roku cel uregu-

lowania wykorzystania przez naszych lokatorów piwnic 

oraz pomieszczeń wspólnych. Rada Nadzorcza określiła 

zasady wykorzystania części wspólnych, np. suszarni, 

pralni, schowków, wsypów, komórek itp. Pracownicy 

administracji przeprowadzili inwentaryzację pomiesz-

czeń piwniczych oraz innych pomieszczeń, tak zwanych 

wspólnych. Zgodnie z zaleceniem Rady Nadzorczej, 

jeżeli pozwalały na to możliwości techniczne danego 

budynku, piwnice przypisano od nowa do każdego lokalu 

mieszkalnego. Natomiast lokatorzy, którzy posiadają 

więcej pomieszczeń piwniczych lub w sposób indywi-

dualny korzystają z pomieszczeń wspólnych, zgodnie 

z podpisanymi ze Spółdzielnią umowami wnoszą sto-

sowne opłaty. Dzięki tym uregulowaniom do „kasy” Spół-

dzielni w roku 2019 wpłynęło dodatkowo 144 795,36 zł.

Pomieszczenia wspólne 

Pomieszczenia socjalne 

oraz pomieszczenia 

biurowe

Jednym z zaległych zadań, z którym musiała zmierzyć się 

Spółdzielnia w latach ubiegłych, w tym w 2019 roku, było 

dokończenie realizacji nakazu Państwowej Inspekcji 

Pracy oraz wniosków Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w zakresie dostosowania po-

mieszczeń socjalnych dla pracowników do obowiązu-

jących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

norm sanitarnych. Pomieszczenia socjalne zostały wyre-

montowane (w tym zaadoptowano na pomieszczenie 

socjalne lokal przy ul. Śląskiej 17). Dzięki decyzji Wal-

nego Zgromadzenia o przyznaniu z nadwyżki budże-

towej za 2017 r. kwoty 250 000 złotych na modernizację 

pomieszczeń biurowych, od 2018 roku sukcesywnie, 

siłami własnym oraz firmy zewnętrznej Spółdzielnia 

poprawia warunki pracy pracowników oraz lokatorów 

korzystających z pomieszczeń biurowych w admini-

stracjach i w budynku Zarządu. W bieżącym roku zadanie 

modernizacji pomieszczeń biurowych oraz proces 

dostosowania ich do obecnie obowiązujących przepisów 

p.poż. zostaną zakończone. Ważne, aby nasi lokatorzy 

również odczuli poprawę jakości bieżącej obsługi. 

i piwniczne

w celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców 

nieruchomości i skutkuje redukcją naruszeń porządku 

publicznego oraz zamachów na dobra lokalnej społecz-

ności. Spółdzielnia udostępnia dane z monitoringu 

uprawnionym organom wykonującym funkcje publiczne, 

takim jak Policja, Sąd, Prokuratura, które  zwrócą się o ich 

przekazanie we właściwym trybie. Rejestrowane przy 

pomocy monitoringu dane podlegają zniszczeniu po 

upływie 10 dni od ich utrwalenia. Dzięki zamontowanym 

kamerom zmniejsza się liczba występków, a dzięki 

współpracy pracowników administracji z Policją, Strażą 

Miejską wzrasta wykrywalność tych czynów (często 

fotografie i filmiki są publikowane na naszej stronie FB), 

jak też i bezpieczeństwo na naszych zasobach.

Place zabaw i rekreacji 

Remont i budowa 

Zintegrowany System

miejsc parkingowych

W listopadzie 2017 roku Spółdzielnia rozstrzygnęła 

przetarg nieograniczony na  wdrożenie nowego sytemu 

informatycznego w celu dostosowania sposobu zarzą-

dzania i przepływu informacji do dzisiejszych realiów. 

W wyniku przeprowadzonego postępowania została 

wybrana oferta firmy „Unisoft”. Obecnie kończymy 

realizację tego zadania. Głównymi cechami tego syste-

mu są: funkcjonalna kompleksowość, integracja danych 

i procedur, elastyczność we wprowadzaniu zmian. 

Zarząd Spółdzielni w znaczący sposób poprawił jakość 

obsługi lokatorów, a przede wszystkim zabezpieczył 

dane osobowe zgodnie z wymogami wprowadzonymi 

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii 

Europejskiej o Ochronie Danych Osobowych. Ponadto 

zabezpieczono pod względem  informatycznym i popra-

wiono jakość komunikowania się z Urzędem Skarbowym 

oraz innymi instytucjami państwowymi. Nadal dokonu-

jemy wymiany przestarzałych urządzeń informatycz-

nych w Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS” na sprzęt 

spełniający wymogi bezpieczeństwa oraz komfortu 

obsługi.

Spółdzielnia podjęła działania zmierzające do unifikacji 

zabudowy placów zabaw stosując jeden wzorzec i kolo-

rystykę sprzętu i urządzeń zabawowych. Projekt ten jest 

na ukończeniu, odbywa się zgodnie z możliwościami 

finansowymi danych nieruchomości. Na wniosek loka-

torów, od 2018 roku, SM „JAS-MOS” rozpoczęła reali-

zację zadania budowy placów rekreacyjno- sportowych 

na poszczególnych nieruchomościach. Tak jak w przy-

padku placów zabaw, Zarząd uwzględnia wnioski loka-

torów w powiązaniu z możliwościami finansowymi da-

nych nieruchomości. W latach 2018-2019 takie place 

powstały na ul. Krasickiego, ul. Warmińskiej, ul. Kaszub-

skiej i ul. Zielonej.  W dwóch pierwszych przypadkach 

Zarząd złożył wniosek o dofinansowanie w ramach Pro-

gramu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekre-

acyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte 

Strefy Aktywności (OSA). Niestety nie otrzymaliśmy 

zewnętrznego wsparcia finansowego dlatego inwestycje 

te realizowane są etapowo z funduszy naliczonych na 

nieruchomościach. 

dla dorosłych

Zarząd, na wniosek lokatorów, podjął działania związane 

z modernizacją i rozbudową miejsc parkingowych. Zgod-

nie z możliwościami finansowymi oraz przede wszystkim 

mając na uwadze możliwości techniczne i terenowe 

w 2019 roku została wykonana rozbudowa parkingu 

przy ul. Zielonej 44-62 za ogólną kwotę 800 000,00 zł 

oraz remont nawierzchni parkingu i jezdni przy ul. War-

mińskiej 30-42 na ogólną kwotę 270 000,00 zł. 

Informatyczny

W  latach 2016–2019  Spółdzielnia Mieszkaniowa 

„JAS-MOS” ubiegała się o dofinansowanie na moder-

nizację energetyczną budynków mieszkaniowych w ra-

mach środków zewnętrznych. 

Windykacja

Środki zewnętrzne

Zarząd na bieżąco reagował oraz podejmował nowe 

działania w celu minimalizacji wysokości zaległości 

w opłatach za lokale. W tym celu, w kwietniu 2017 roku 

zostały wprowadzone zmiany do Regulaminu i procedur 

windykacji należności z tytułu opłat za używanie lokali 

mieszkalnych i użytkowych wprowadzające zapisy 

o „miękkiej windykacji należności”. Informacje o wystę-

pującym zadłużeniu dostarczane są użytkownikom 

lokali, których zaległość nie przekroczyła 3 naliczeń 

miesięcznych, a w przypadku posiadaczy odrębnej wła-

sności 2 okresów płatności. Jest to windykacja polu-

bowna polegająca na monitowaniu dłużnika. W dalszym 

etapie, wobec lokali z występującym zadłużeniem, zasa-

dą stało się zmniejszanie przez Spółdzielnię zakresu 

świadczenia niektórych usług. Działania te mają dopro-

wadzić do szybkiej spłaty należności, jak też sprawnego 

przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego przez 

komornika, po uprzednim uzyskaniu sądowego nakazu 

zapłaty. Warunkiem skutecznej egzekucji jest w każdym 

przypadku posiadanie przez dłużnika majątku, z którego 

można taką egzekucję przeprowadzić. Zadłużenie na 

koniec 2015 roku wynosiło 2  533  556,69 złotych, 

w 2016 roku wynosiło 2  562 918,82 złotych. Zmiany 

wprowadzone przez Zarząd, w porozumieniu z Radą 

Nadzorczą, spowodowały, że zadłużenie w naszej Spół-

dzielni sukcesywnie spada - na koniec roku 2017 wyno-

siło 2  289  430,01 zł, na koniec 2018 roku wyniosło 

1  999  676,58 złotych i na koniec 2019 roku zadłużenie 

spadło do 1 787 551,11 zł.

Zarząd nadal poszukuje różnego rodzaju możliwości 

pozyskania funduszy zewnętrznych, np. na realizację 

usuwania barier architektonicznych, czy też montaż 

instalacji fotowoltaicznych.

Szanowni Państwo, 

Przygotowaliśmy projekty przeprowadzenia termomo-

dernizacji z wykorzystaniem Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, składając 

w pierwszym etapie wnioski na realizację docieplenia 

11 budynków na ogólną kwotę 4  010  000 złotych, w dru-

gim etapie złożono wniosek na realizację docieplenia 

5 budynków na ogólną kwotę 4  196  207,00 zł. Na etapie 

realizacji jest trzeci wniosek o docieplenie 6 budynków 

na kwotę 3  772  730,00 zł.

Zarząd Spółdzielni pragnie też podziękować Lokatorom, 

Członkom Spółdzielni, którzy na co dzień współpracują z 

nami i naszymi pracownikami. Dzięki Państwa akty-

wności, wnoszeniu wniosków, uwag oraz propozycji, 

poprawiamy jakość naszych usług. Dziękujemy za 

aktywny udział w  spotkaniach, które organizujemy dwa 

razy w roku w terenie. Dzięki spotkaniom w terenie 
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Działalność 

członkowska
stan na 31.12.2019 r.

Liczba członków - 7 616

Liczba mieszkań - 6 538.

Prawa do lokali mieszkalnych:  

Odrębna własność - 1 774, 

Spółdzielcze lokatorskie prawo - 65, 

Zarząd Spółdzielni korzystając z okazji, pragnie ser-

decznie podziękować wszystkim członkom Rady Nad-

zorczej, którzy aktywnie uczestniczyli w jej pracach. 

Wysoka frekwencja na posiedzeniach plenarnych Rady 

oraz duże zainteresowanie problemami naszej Spół-

dzielni skutkuje dobrymi decyzjami i wysoką odpowie-

dzialnością za pełnione funkcje. Zarząd dziękuje po-

szczególnym członkom Rady Nadzorczej za zaanga-

żowanie i aktywny udział w jej pracach, nadzór i kom-

petentną kontrolę wykonywaną przez Komisję Rewi-

zyjną oraz merytoryczną dyskusję na tematy spół-

dzielcze. 

Spółdzielcze własnościowe prawo - 4 393, 

możemy na bieżąco reagować na Wasze propozycje. 

Zarząd deklaruje, że spotkania w terenie z Lokatorami 

będą kontynuowane w dalszym ciągu, bo jest to dobra 

forma uczestniczenia w życiu Spółdzielni. 

Przedstawiamy wybrane 

dane ze sprawozdanie 

Zarządu z działalności 

Spółdzielni za 2019 r.

Roboty eksploatacyjne realizowane są w oparciu o za-

twierdzony przez Radę Nadzorczą plan finansowy Spół-

dzielni w ramach opłaty eksploatacyjnej. 

Wolne lokale - 2.

Wykonanie robót 

eksploatacyjnych 

 -  usługi kominiarskie,

 -  usługi transportowe,

 -  utrzymanie placów zabaw,

 -  utrzymanie terenów zielonych,

 -  mycie okien na zewnątrz budynku.

Umowy najmu - 154, 

 -  wycinka drzew,

Do zakresu robót eksploatacyjnych należą m.in.:

w 2019 r.

 -  utrzymanie terenów zewnętrznych,

 -  DDD,

 -  zimowe utrzymanie terenów,

Bez tytułu prawnego - 150, 

 - 4 527 590,43 zł,

Dane ze sprawozdania 

finansowego Spółdzielni

Gospodarka lokalami 

użytkowymi

           

 -  remonty mienia Spółdzielni - 33 952,74 zł,

Działalność remontowa 

Działalność inwestycyjna

 -  docieplenia - 1 620 000,00 zł.

Całościowe wykonanie wyżej wymienionych planów:

W roku 2019 Spółdzielnia, w ramach inwestycji, zamon-

towała 18 wiat śmietnikowych na nieruchomościach 

Spółdzielni. Ponadto wykonano również podjazd dla 

osób niepełnosprawnych przy kl. 9 i 11 budynku na ulicy 

Zielonej 9-19, który został sfinansowany z funduszu 

zasobowego zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia 

w 2019 r. oraz dofinansowany ze środków PFRON przez 

Ośrodek Pomocy Społecznej. Łączna wartość inwestycji 

- 455 143,87 zł.

 -  remonty lokali użytkowych - 8 095,97 zł,

Spółdzielnia wynajmowała w 2019 r. lokale o łącznej po-

wierzchni 3 934,97 m², w tym 3 pawilony usługowe o po-

wierzchni 946,80 m². Ponadto w zasobach Spółdzielni 

znajdowało się 25 garaży o powierzchni 475,11 m². Przy-

chody z gospodarki lokalami użytkowymi zamknęły się 

kwotą 1 016 108,60 zł. Koszty obciążające gospodarkę 

lokalami użytkowymi wyniosły 290 833,28 zł. Zaległości 

z tytułu opłat za najem i dzierżawę na dzień 31.12.2019 r. 

wynosiły 120 520,29 zł.  W 2019 r. wyegzekwowano od 

dłużników tytułem odsetek od nieterminowo wnoszo-

nych zapłat kwotę 3 294,88 zł.

Działalność remontowa była prowadzona na podstawie 

zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą planów remon-

towych, 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 finansowany z odpisu 

części środków uzyskanych z wynajmu lokali użytko-

wych; plan remontów mienia Spółdzielni.

 -  remonty nieruchomości budynkowych 

      

ź Bilans Spółdzielni sporządzony na 31.12.2019 r. 

po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą  

86 531 843,57 zł

ź Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2019 r. 

do 31.12.2019 r. wykazuje zysk netto w wysokości 

1 036 734,48 zł

Poszczególne części sprawozdania finansowego Spół-

dzielni za 2019 rok przedstawiają się w swym wymiarze 

rachunkowym następująco:

ź Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony 

za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazuje 

stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2019 r. 

w kwocie 13 093 098,34 zł oraz ich zmniejszenie 

w porównaniu ze stanem na koniec roku 

poprzedniego o 5 847 926,51 zł.

ź Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym 

za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazuje 

stan kapitału (funduszu) własnego Spółdzielni na 

31.12.2018 r. w kwocie 63 992  527,33 zł oraz jego 

zmniejszenie w porównaniu ze stanem na koniec 

roku poprzedniego o 3 182 830,96 zł

w opłatach za lokale 

mieszkalne  
     

Zaległości na dzień 31.12.2019 roku  wyniosły 

1 787 551,11 zł. Zadłużenie mieszkańców zasobów 

Spółdzielni spadło w porównaniu do 2018 r. o kwotę 

212 125,47 zł. Realne zadłużenie mieszkańców wg stanu 

na dzień 31.12.2019 r. wyniosło 5,66 zł na m²  i według 

stanu na 31.12.2019 r. wynosiło 5,18 % w stosunku do 

naliczeń rocznych. W wyniku realizowanych w 2019 ro-

ku działań windykacyjnych wyegzekwowano od dłużni-

ków kwotę 39 776,49 zł z tytułu odsetek od nietermino-

wych zapłat. 

Na dzień 31.12. 2019 r. 

Spółdzielnią Mieszkaniową 

„JAS-MOS” kierował 

Zarząd w składzie:

Prezes Zarządu                   

-  Piotr Szereda

Zastępca Prezesa ds. ekonomicznych – Główny 

Księgowy           

- Jadwiga Sieczkowska

Zastępca Prezesa ds. technicznych                 

-  Andrzej Baran

Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni oraz reprezen-

tuje 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 Spół-

dzielni w 2019 roku odbyło się 58 posiedzeń Zarządu, 

na których podjęto 36 uchwał dotyczących prawidło-

wego i efektywnego zarządzania Spółdzielnią. Zostało 

zawartych 97 umów. Średnie zatrudnienie w 2019 r. wy-

nosiło 129 osób.

Pełna treść sprawozdań jest wyłożona do wglądu Człon-

ków Spółdzielni w siedzibie Spółdzielni, a wyciągi za-

mieszczone są na stronie www.smjasmos.pl w zakładce 

Organy/Walne Zgromadzenie.  

Windykacja zaległości 
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Na kierunku PSYCHOLOGIA kandydat może wybrać jedną z wielu specjalizacji:

-Psychologia kliniczna

-Psychologia służb mundurowych

-Psychologia emocji

-Psychologia sytuacji kryzysowych

Wiedza i umiejętności zdobywane podczas studiowania psychologii są cenne 

w życiu prywatnym i zawodowym. To kierunek, który otwiera szerokie możliwości 

zatrudnienia w różnych branżach zawodowych.

Uczelnia dba o zdrowie swoich pracowników i studentów, dlatego też bez pro-

blemu radzi sobie w czasie pandemii oferując naukę zdalną na platformie 

edukacyjnej oraz dodatkowo oprócz formy stacjonarnej  pełni również dyżury 

dziekanatu online. 

-Psychologia kryminalistyczno – śledcza

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa jest pierwszą w Polsce i jedną z nielicznych 

w Europie uczelni, której obszar dydaktyczny stanowi problematyka bezpie-

czeństwa człowieka. W 2018 roku powstał Wydział Nauk Społecznych w Jastrzę-

biu-Zdroju i właśnie trwa rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na 

kierunku psychologia oraz studia podyplomowe. 

DOKUMENTY MOŻESZ ZŁOŻYĆ OSOBIŚCIE LUB WYSŁAĆ POCZTĄ TRADYCYJNĄ

-Neuropsychologia

-Psychologia w biznesie i zarządzaniu

Zapraszamy!

Dla chętnych, prócz złożenia dokumentów w dziekanacie uczelni istnieje możli-

wość wysłania dokumentów pocztą na adres wydziału: 

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu

Wydział Nauk Społecznych w Jastrzębiu-Zdroju

Zapisać się także można poprzez kontakt e-mail: rekrutacja@wsb.net.pl

Lub przez stronę IRK - https://rekrutacja.wsb.net.pl.

Na wszystkie pytania odpowiemy także pod numerem telefonu 668 846 740.

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu

Wydział Nauk Społecznych w Jastrzębiu-Zdroju

ul. 1 Maja 61, 44-330 Jastrzębie-Zdrój

ul. 1 Maja 61,44-330 Jastrzębie-Zdrój.

www.wsb.net.pl  

 www.fb.com/jastrzebiezdrojwsb        

Tel. 668 846  740                        

Nabór trwa! 
Studiuj bezpiecznie 
w WyższEJ SzkoLE 
Bezpieczeństwa

Wolne lokale użytkowe
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "JAS-MOS" w Jastrzębiu-Zdroju informuje, że Spółdzielnia 
posiada do wynajęcia:

ź lokal użytkowy przeznaczony na działalność biurową, usługową lub handlową znajdujący się 
2w budynku przy ul. Ofiar Faszyzmu 14 w Jastrzębiu-Zdroju o pow. użytk. 78,30 m ,

ź lokal użytkowy przeznaczony na działalność biurową, usługową lub handlową znajdujący się 
2w budynku przy ul. Gen. Andersa 9 w Jastrzębiu-Zdroju o p .u. 113,68 m ,

ź pomieszczenie gospodarcze zlokalizowane w piwnicy budynku przy ul. 26 Marca 15 
2w Wodzisławiu Śl., o pow. użytk. 7,35 m .

Bliższe informacje na temat wolnych lokali można uzyskać w siedzibie Spółdzielni 
przy ul. Słonecznej 18A lub pod numerem telefonu 32 47  836 53.

ź lokal użytkowy przeznaczony na działalność biurową, usługową lub handlową znajdujący się 
2w budynku mieszkalnym przy ul. 1 Maja 2-8 w Jastrzębiu-Zdroju o pow. użytk. 35,70 m ,

ź lokal użytkowy przeznaczony na działalność biurową, usługową lub handlową znajdujący się 
2w PU przy ul. Wielkopolskiej 132 w Jastrzębiu-Zdroju o pow. użytk. 317,42 m   ,

ź lokal użytkowy przeznaczony na działalność biurową, usługową lub handlową znajdujący się 
na parterze budynku mieszkalnego przy ul. Harcerskiej 2 w Jastrzębiu-Zdroju o pow. użytk. 

228,65 m ,

  ul. Wielkopolska  

  ul. Andersa 9    ul. Ofiar faszyzmu 14  





Najem  lokali mieszkalnych

Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć w Spółdzielni najpóźniej dnia 15.09.2020r., 
do godziny 15.00.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni w dniu 11.09.2020r., godz. 10.00.

                                                                   

Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć w Spółdzielni najpóźniej dnia 10.09.2020r., 
do godziny 15.00.

ul. Kopernika 12/1 Jastrzębie-Zdrój, pow. użytkowa 44,12 m²
stawka wyjściowa 8,70 zł/m², wadium 384 zł.

Celem przetargu jest ustalenie stawki czynszu za 1m² powierzchni użytkowej 
przedmiotowych lokali mieszkalnych. Minimalne postąpienie wynosi 1,00 zł/m², 

ul. Krasickiego 19/4 Jastrzębie-Zdrój, pow. użytkowa 38,50 m²
stawka wyjściowa 7,88 zł/m², wadium 303 zł.    

kaucja mieszkaniowa 6-krotność wylicytowanej opłaty czynszowej.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni w dniu 16.09.2020r., godz. 10.00.

Celem przetargu jest ustalenie stawki czynszu za 1m² powierzchni użytkowej 
przedmiotowych lokali mieszkalnych. Minimalne postąpienie wynosi 1,00 zł/m², 
kaucja mieszkaniowa 6-krotność wylicytowanej opłaty czynszowej.
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Część Nazwa Części Data Miejsce obrad

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

czwartek
10.09.2020 r. Szkoła Podst. Nr 10

Jastrzębie-Zdrój, ul. Zielona 2A 

2.
ulice: Kaszubska, Kurpiowska, Śląska, Warmińska, Pomorska
Osiedle Pionierów 15.09.2020 r. 

wtorek 
Szkoła Podst. Nr 6

Jastrzębie-Zdrój, ul. Śląska 6

3.
Poprzeczna, 1 Maja, Staszica, Jana Pawła II, 11 Listopada, gen. Andersa,

Osiedle Zdrój 
ulice: Konopnickiej, Of. Faszyzmu, K. Miarki, Słoneczna, Kusocińskiego, Krótka,

17.09.2020 r.
czwartek Jastrzębie-Zdrój, ul. 11 Listopada 4

Zespół Szkół  Nr 9

4.
Osiedle Przyjaźń 
ulice: Górnicza, Wyspiańskiego, Moniuszki, Morcinka, Kopernika, Krasickiego

22.09.2020 r.
wtorek

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

5. ulica Wiejska 
Osiedle Złote Łany

środa
23.09.2020 r. Przedszkole

Jastrzębie-Zdrój, ul. Wiejska 35i

6.
Wodzisław Śl.
ulice: 26 Marca, Wyszyńskiego, PCK, Plac Zwycięstwa czwartek

24.09.2020 r. 
Wodzisław Śl., ul. Wyszyńskiego 41
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

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

Uwaga: Początek wszystkich Zebrań zaplanowano na godz.16.00.

 mieszkaniowych.

13)  Zamknięcie obrad.

8) Podjęcie uchwał w sprawach:

 i udzielenia absolutorium każdemu z członków 

 b. Wyborczej.

6)  Przedstawienie sprawozdań:

 c. z działalności Rady Nadzorczej za 2019 rok.

5)  Stwierdzenie prawidłowości zwołania 

 a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok,

 Zarządu oddzielnie,

 części Walnego Zgromadzenia.

Porządek obrad:

 a. Zarządu z działalności Spółdzielni za 2019 rok,
 b. finansowego za 2019 rok,

 a. Skrutacyjnej,

 c. przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019 rok.

3)  Wybory Komisji:

4)  Odczytanie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

7) Dyskusja nad sprawozdaniami. 

 b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2019 rok 

9)  Wybór Delegata na Zjazd Regionalnego Związku
  Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej 
 w Katowicach. 

2) Wybór Prezydium.

10) Omówienie propozycji Zarządu oraz podjęcie uchwały 
 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2019 rok.

1)  Otwarcie obrad.

11) Sprawy wniesione przez Członków Spółdzielni 

 w trybie art. 8³ ust. 10-12 Ustawy o spółdzielniach

12)  Wolne głosy, uwagi i zapytania.

Członek może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiś-
cie lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępo-
wać więcej niż jednego Członka. Pełnomocnictwo powinno 
być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. 

Sprawozdania: Zarządu z działalności Spółdzielni za 2019 r., 
finansowe, biegłego rewidenta, Rady Nadzorczej są wyłożone 
do wglądu w siedzibie Spółdzielni w Jastrzębiu–Zdroju przy 
ul. Słonecznej 18 A, pokój nr 1.

Zgodnie z art. 8³ ust. 10 - 12 ustawy o spółdzielniach mieszka-
niowych:
-  członkowie Spółdzielni mają prawo zgłaszać projekty 

uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porząd-
ku obrad Walnego Zgromadzenia w terminie do 15 dni przed 
dniem pierwszej części posiedzenia Walnego Zgromadzenia, 
tj. do dnia 26 sierpnia 2020 r. Projekt uchwały zgłaszanej przez 
członków musi być poparty przez co najmniej 10 członków. 
Zgodnie z § 56 ust. 5 statutu oświadczenie o poparciu 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 7 września 2020 r. 

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

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

Z uwagi na panujący stan epidemii obrady będą 
prowadzane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa 
sanitarnego – prosimy o stosowanie 
środków ochrony osobistej (maseczki). 

Mieszkaniowej „JAS-MOS”

Projekty uchwał związane z porządkiem obrad zostaną wyło-
żone od dnia 27 sierpnia 2020 r. w siedzibie Spółdzielni, na 
administracjach osiedlowych oraz na stronie internetowej 
Spółdzielni. Członek Spółdzielni ma prawo zapoznania się 
z w/w dokumentami.

Członkowi przysługuje prawo głosu tylko w tej części Walnego 
Zgromadzenia, do której został zaliczony.

Zarząd Spółdzielni 

ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZGROMADZENIU

Licytowana stawka czynszu nie obejmuje opłat niezależnych od Spółdzielni. Do prze-
targu dopuszczeni zostaną oferenci, którzy zapoznają się z „Regulaminem organizowania 
przetargów na najem lokali mieszkalnych…” obowiązującym w Spółdzielni, co potwierdzą 
podpisem na oświadczeniu, a następnie wpłacą wymagane wadium. 
Osoba przystępująca do przetargu zobowiązana jest udokumentować posiadanie sta-
łego dochodu. 

Osoba wygrywająca przetarg zobowiązana jest do: zawarcia w terminie 7 dni od daty za-
kończenia przetargu umowy najmu (z której treścią zapoznała się przed przystąpieniem 
do przetargu) oraz wpłaty kaucji mieszkaniowej najpóźniej w dniu podpisania umowy. 

 
Spółdzielnia  zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Dodatkowych informacji udziela komórka członkowsko-mieszkaniowa SM „JAS-MOS” 
pokój nr 5 lub telefonicznie pod numerem 32 478 36 37.

Wystawione do przetargu lokale można oglądać, po uprzednim umówieniu się, na 
administracji osiedlowej przy ul. Staszica 8, tel. 32 47 61 255.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "JAS-MOS" z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju ogłasza ustne przetargi nieograniczone na


