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Szanowni Państwo,

Corocznie, na przełomie kwietnia i maja przed-
stawiamy Państwu materiał sprawozdawczy za 
poprzedni rok wraz z zawiadomieniem o kolej-
nym Walnym Zgromadzeniu zawierającym har-
monogram oraz porządek obrad wszystkich 
części Walnego. Niestety, aktualna sytuacja epi-
demiologiczna i unormowania prawne uniemo-
żliwiają zwołanie Walnego Zgromadzenia w za-
planowanych wcześniej terminach. Zarząd na 
bieżąco śledzi rozwój sytuacji i będzie podejmo-
wał odpowiednie działania. 

Członkowie Spółdzielni 
Mieszkaniowej „JAS-MOS”

Zarówno Zarząd, jak i Rada Nadzorcza są przy-
gotowane do przedstawienia Członkom infor-
macji z przeprowadzonych działań w 2019 roku. 
Zostały przygotowane i zatwierdzone sprawoz-
dania: Zarządu z działalności Spółdzielni, Rady 
Nadzorczej oraz sprawozdanie finansowe za 
2019 r. Sprawozdanie finansowe zostało pod-
dane badaniu przez Biegłego Rewidenta, który 
wyniki swojej pracy przedstawił na posiedzeniu 
Rady Nadzorczej w dniu 20 kwietnia. Rada Nad-
zorcza, po wysłuchaniu Biegłego Rewidenta, 
który wydał pozytywną opinię z badania, przy-
jęła sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 
2019 r. 

Aby zachować tradycyjną formą informowania 
Państwa o działalności Spółdzielni, w tym wy-
daniu biuletynu przedstawiamy Państwu wy-
ciągi ze sprawozdań za 2019 r., a z ich pełną 
wersją Członkowie Spółdzielni będą mogli się 
zapoznać w statutowym terminie, tj. 21 dni 
przed pierwszą częścią Walnego Zgromadzenia. 
Zostaną również przedstawione w trakcie obrad 
Walnego Zgromadzenia, o którym będziemy in-
formować z odpowiednim wyprzedzeniem.

Na zdjęciach: Biegły Rewident przedstawia zdalnie 
Radzie Nadzorczej sprawozdanie z badania 

Sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2019 r. 
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Wywiad z Prezesem Zarządu Piotrem Szereda.

Jak obecnie funkcjonuje Wasza Spółdzielnia Mieszkaniowa?
W związku z epidemią koronawirusa w Spółdzielni są wpro-
wadzone procedury bezpieczeństwa. Jednak pomimo wielu 
ograniczeń wykonujemy swoje obowiązki zgodnie z planem.  
W budynku siedziby Zarządu przy ul. Słonecznej oraz na ad-
ministracjach osiedlowych przyjmujemy tylko lokatorów 
w bardzo ważnych sprawach, które nie można załatwić tele-
fonicznie lub drogą elektroniczną, po wcześniejszym umó-
wieniu się z konkretnym pracownikiem. 

A co się dzieje jak wystąpi awaria 
czy też należy usunąć usterkę? 
Zgłaszanie usterek, awarii odbywa się tylko telefonicznie 
lub drogą mailową. Oczywiście występują ograniczenia spo-
wodowane zachowaniem podstaw bezpieczeństwa lokato-
rów, ale także pracowników. Konserwatorzy wykonują ro-
boty remontowe oraz usuwają wszelkie awarie. Dokony-
wane są przeglądy budynków, jednak zawieszone są prze-
glądy instancji elektrycznej i gazowej w mieszkaniach loka-
torów. 

kosztem świadczeń finansowych pracowników? 

Nowe zadania oraz nowe zasady bezpieczeństwa 

Sprzątanie klatek schodowych odbywa się zgodnie z harmo-
nogramem. Pracownicy dbający o ład i porządek w klatkach 
schodowych dodatkowo codziennie dokonują dezynfekcji 
części wspólnych (poręcze, drzwi wejściowe, windy). Po 
uzgodnieniu z MOPS nasi pracownicy sprzątający klatki 
wynoszą woreczki ze śmieciami od osób przebywających na 
kwarantannie, które nie mają w tej kwestii pomocy. Firma 
zewnętrzna utrzymuje ład i porządek na zewnątrz budyn-
ków i wokół wiat gospodarczych. 

Jak odbywa się sprzątanie klatek schodowych?

Duża część oszczędności zostaje realizowana 

Tak, oczywiście, jak w każdej firmie powstały nowe pozycje 
kosztowe związane z zabezpieczeniem przed COVID-19. 
W naszej Spółdzielni podjęliśmy kroki oszczędnościowe 
w celu zabezpieczenia środków na walkę z COVID-19. 

Przede wszystkim na tak zwanych kosztach zarządzania, 
w tym między innymi na zawieszeniu uczestnictwa w pro-
gramie PPK. Po uzgodnieniu z przedstawicielami pracow-
ników zawiesiliśmy również wypłatę dodatku stażowego, 
zmienione zostały koszty obsługi terenów zewnętrznych 
oraz dokonaliśmy innych drobnych cięć oraz korekt planu 
finansowego, tak aby zabezpieczyć niezbędne kwoty pie-
niędzy na maseczki dla pracowników jednorazowe i wielo-
krotnego użytku, rękawice, przyłbice, środki, płyny, żele 
dezynfekujące. Doszły koszty transportu nieplanowanych 
wywozów odpadów komunalnych w związku z brakiem od-
bioru spowodowanym zamknięciem PSZOK. 

to też nowe nieplanowane koszty?

Na jakich kosztach będą cięcia?

Lokatorzy zadają pytania co z opłatami za mieszkania? 

Wspomniał pan o dodatkowych 

Tak, pytań od lokatorów było w tym temacie kilkanaście. 
W imieniu Zarządu przypominam, że ponad 60% opłat 
czynszowych otrzymywanych od lokatorów to opłaty nie-
zależne od spółdzielni mieszkaniowej, a które musimy reali-
zować. To między innymi media (woda, co, prąd, i gaz), wy-
wóz odpadów komunalnych, podatki itd. 40%  to fundusz 
remontowy i eksploatacyjny, z których realizujemy utrzy-
manie nieruchomości, sprzątanie i utrzymanie klatek scho-
dowych, piwnic, terenów zewnętrznych. Przeprowadzamy 
na bieżąco modernizacje, remonty budynków, czy też  wy-
mianę wind.  

Tak, Zarząd podjął pilną interwencję (przed świętami) kie-
rując uwagi oraz wnioski w sprawie wywozu odpadów 
komunalnych do Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój, wraz 
z żądaniem otwarcia PSZOK. Interwencja była skuteczna 
i przy pomocy naszej firmy zewnętrznej przed świętami 
Spółdzielnia zdążyła wywieść odpady komunale (gabaryty, 
budowlane).  

A co z realizacją zadań remontowych? 

Czy Zarząd może podjąć decyzję o zwolnieniu z opłat? 
Nie, ani Zarząd, ani Rada Nadzorcza nie jest władna odstą-
pić od naliczania opłat. Ponadto zwolnienie z opłat (tak zwa-
nego czynszu) przysługuje tylko Walnemu Zgromadzeniu, 
czyli samym członkom Spółdzielni Mieszkaniowej. Ale za-

Na naszych zasobach wykonywane są prace zgodnie z przy-
jętym  planem remontów. Realizowane są: termomoderni-
zacja, remonty wind, malowanie klatek schodowych, re-
mont instalacji gazowych, remont schodów. Współpraca 
z firmami, które wykonują swoje zadania remontowe na 
naszych zasobach przebiega wzorowo. W związku z za-
istniałą sytuacją mogą nastąpić niewielkie przesunięcia ter-
minu wykonania prac ale nie przewidujemy poważnych 
zagrożeń aby te prace nie były wykonane. Jesteśmy w sta-
łym kontakcie z Zarządami  tych firm i działamy zgodnie 
z zaleceniami służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo 
pracowników, jak i też naszych mieszkańców.

Tak, nasi pracownicy po dyskusji i przedstawieniu realnych 
kosztów wprowadzenia zasad bezpieczeństwa nie tylko lo-
katorów, ale także samym pracowników, ze zrozumieniem 
przyjęli propozycje Zarządu dotyczące oszczędności. Za-
rząd podpisał ze związkami zawodowymi stosowne poro-
zumienie. Za wyrozumiałość możemy podziękować wszyst-
kim pracownikom. Pracownicy Spółdzielni w tej trudnej sy-
tuacji zachowują się odpowiedzialnie i wykonują swoje obo-
wiązki wzorowo. Nasi pracownicy nie nadużywają chorobo-
wego, w sposób ograniczony i rozsądny korzystają z opieki 
nad dziećmi, za to w pełni wykonują nałożone na nich za-
dania 

wywozach odpadów komunalnych? 

Działalność Spółdzielni 
w czasie epidemii COVID-19

I to jest tak naprawdę jedyne zadanie, które w obecnej 
sytuacji epidemii COVID-19, mamy przełożone. Zgodnie 
z nałożonym na nas obowiązkiem w kwietniu biegły księ-
gowy wybrany przez Radę Nadzorczą przedstawił ocenę 
naszego bilansu i sprawozdania finansowego. Rada Nad-
zorcza uchwałą to sprawozdanie przyjęła.  W tym numerze 
„Naszego Mieszkania” przedstawiamy członkom spółdziel-
ni skróconą wersję sprawozdań. Na 21 dni przed rozpo-
częciem Walnego Zgromadzenia sprawozdania zostaną 
wyłożone do wglądu w siedzibie Spółdzielni. A Walne Zgro-
madzenie zostanie przez Zarząd zwołane niezwłocznie po 
powstaniu ku temu możliwości epidemiologicznych i praw-
nych. Jak tylko będzie można to będę chciał, tak jak to już od 
kilku lat bywa, spotkać się z naszymi lokatorami na spot-
kaniach w terenie. Ale jak na razie jest to niemożliwe. 

Dziękuję Panu za rozmowę i życzę zdrowia.

Rozmowa przeprowadzona 

 Piotrem Szereda.

mieć obecnie problemy finansowe? 

dłużenie Spółdzielni nie leży w interesie samych członków. 
Taka decyzja byłaby irracjonalna i miałaby znamiona nie-
gospodarności. 

To co z lokatorami, którzy mogą 

Lokatorzy, którzy znajdują się w trudnej sytuacji material-
nej mają możliwość uzyskania dodatku mieszkaniowego 
z Urzędu Miasta. Nasi pracownicy pomagają wypełnić takie 
wnioski. Zarząd wystosował pismo do Prezydenta Miasta 
Jastrzębie-Zdrój (z wiadomością do Posła RP oraz Rady 
Miasta) o umożliwienie prawne przyśpieszenia i uproszcze-
nia procedury pozyskania dodatku mieszkaniowego 
w okresie panowania epidemii COVID-19. Na dzień dzisiej-
szy z naszej Spółdzielni taką pomoc otrzymuje około 180 lo-
katorów na kwotę około 38 000 zł miesięcznie

Czyli Spółdzielnia z powodu epidemii nie zmniejsza opłat? 
Nie, ponieważ Spółdzielnia Mieszkaniowa nie realizuje 
swojej działalności w celu pozyskania zysku, a jedynie utrzy-
mania stanu technicznego budynków i zabezpieczenia eks-
ploatacyjnego. Nasza Spółdzielnia wykonuje swoje zadania 
normalnie, z dodatkowym kosztem przeznaczonym na bez-
pieczeństwo. Pracownicy wykonują prace zgodnie z planem 
z pełnym zaangażowaniem, spełniając wszelkie wymogi 
bezpieczeństwa. Należy pamiętać nie zapłacenie opłat za 
mieszkanie to nie tylko zadłużanie samego siebie, ale także 
zadłużanie wszystkich członków Spółdzielni. 

Kiedy odbędzie się Walne Zgromadzenie?

Ja też, dziękuję i  naszym lokatorom życzę zdrowia, odpor-
ności i dużo cierpliwości oraz pogody ducha. Obyśmy wszy-
scy przetrwali w zdrowiu ten trudny czas. 

z Prezesem Zarządu
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Zarząd przypomina, że zgodnie z postano-

wieniami Ustawy „Prawo Spółdzielcze” Regio-
nalny 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. W III kwartale bieżą-
cego roku Spółdzielnia Mieszkaniowa „JAS-

MOS” będzie poddana kolejnemu badaniu lu-
stracyjnemu zgodnie z Harmonogramem Re-

alizacji Planu Lustracji na 2020 rok przedsta-
wionym przez Regionalny Związek Rewizyjny 

Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach. 

Lustracja Spółdzielni

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 tere-
nów zewnętrznych (zima, wiosna, lato, jesień), 

odpowiada Spółdzielnia, a usługę zleca firmie 
zewnętrznej. 

Utrzymanie czystości 

w budynkach i na zewnątrz

Od 1 czerwca 2016 roku Zarząd podjął dzia-

łania w celu wdrożenia programu sprzątania 
klatek schodowych powyżej parteru na całych 

zasobach. Program ten został uruchomiony 
zgodnie z wnioskami lokatorów zgłaszanymi 

w indywidualnych prośbach oraz w trakcie je-
siennych spotkań „remontowych” w 2015 ro-
ku. Efekty, w postaci czystych i zadbanych kla-

tek schodowych są widoczne we wszystkich 
budynkach Spółdzielni. Zgodnie z decyzją 

Walnego Zgromadzenia koszty sprzątania kla-
tek rozliczane są w oparciu o jeden lokal. Zgod-

nie z regulaminowymi uregulowaniami, na 

wniosek lokatorów można odstąpić od sprzą-
tania klatki schodowej. Do końca 2019 r. loka-

torzy nie wnieśli takiego wniosku. 

Wymiana wind

Decyzja o modernizacji wind w naszej Spół-

dzielni 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 jako-
ści 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 

zostały przeprowadzone przetargi na general-
ny remont dźwigów osobowych na ul. Kaszub-

skiej i Śląskiej. W związku z brakiem wykonaw-
ców jak i też zbyt wysokimi cenami na te prace 

Zarząd po powtórnym wyborze dokonał wy-
boru firmy - Jastrzębskie Zakłady Remontowe 
i zgodnie z planem zakończy na tych budyn-

kach remont szybu i wymianę wind w 2020 ro-

ku. W kolejnych latach planuje się, na ul. Zielo-
nej,  dalszą wymianę wind, które wcześniej by-
ły modernizowane ok. 2000 roku. 

Monitoring

Rozpoczęty w 2015 roku montaż kamer na te-
renach zewnętrznych był kontynuowany rów-

nież w roku 2019. Kamery są również insta-
lowane w klatkach schodowych, na wniosek 
naszych lokatorów, po przeprowadzeniu an-

kietowania. Jednocześnie przypominamy, że 
przepisy prawa nie zezwalają na udostępnia-

nie przez Spółdzielnię nagrań z naszego mo-
nitoringu mieszkańcom. Monitoring jest insta-

lowany w poszczególnych lokalizacjach w celu 

zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców 
nieruchomości i skutkuje redukcją naruszeń 

porządku publicznego oraz zamachów na 
dobra lokalnej społeczności. Spółdzielnia udo-

stępnia dane z monitoringu uprawnionym 
organom wykonującym funkcje publiczne, ta-
kim jak Policja, Sąd, Prokuratura, które  zwró-
cą się o ich przekazanie we właściwym trybie. 

Zarząd, na wniosek lokatorów, przy akceptacji 
Rady Nadzorczej, buduje place gospodarcze 
na odpady komunalne. Jak w przypadku in-

nych 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 komunalne.  

Pomieszczenia wspólne 

i piwniczne

Zarząd wyznaczył sobie również w 2017 roku 

cel uregulowania wykorzystania przez na-
szych 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 2019 wpłynęło 
dodatkowo 144 795,36 zł.

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 reali-

zacji nakazu Państwowej Inspekcji Pracy oraz 
wniosków Państwowego Powiatowego In-
spektora Sanitarnego w zakresie dostosowa-

nia pomieszczeń socjalnych dla pracowników 
do obowiązujących przepisów bezpieczeń-

stwa i higieny pracy oraz norm sanitarnych. 
Pomieszczenia socjalne zostały wyremonto-

wane (w tym zaadoptowano na pomieszczenie 

socjalne lokal przy ul. Śląskiej 17). Dzięki 
decyzji Walnego Zgromadzenia o przyznaniu 

z nadwyżki budżetowej za 2017 r. kwoty 
250 000 złotych na modernizację pomiesz-

czeń biurowych, od 2018 roku sukcesywnie, 
siłami własnym oraz firmy zewnętrznej Spół-
dzielnia poprawia warunki pracy pracow-

ników oraz lokatorów korzystających z po-
mieszczeń biurowych w administracjach 

i w budynku Zarządu. W bieżącym roku zada-
nie modernizacji pomieszczeń biurowych oraz 

proces dostosowania ich do obecnie obowią-

zujących przepisów p.poż. zostaną zakoń-
czone. Ważne, aby nasi lokatorzy również 

odczuli poprawę jakości bieżącej obsługi. 

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 Po-
licją, Strażą Miejską wzrasta wykrywalność 
tych czynów (często fotografie i filmiki są pu-

blikowane na naszej stronie FB), jak też i bez-
pieczeństwo na naszych zasobach.

Zarząd, na wniosek lokatorów, podjął dzia-
łania związane z modernizacją i rozbudową 

miejsc parkingowych. Zgodnie z możliwościa-
mi 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. Warmińskiej 30-42 

na ogólną kwotę 270 000,00 zł. 

Zintegrowany System 

dla dorosłych

Remont i budowa miejsc parkingowych

Informatyczny

W listopadzie 2017 roku Spółdzielnia roz-
strzygnęła przetarg nieograniczony na  wdro-
żenie nowego sytemu informatycznego w celu 

dostosowania sposobu zarządzania i przepły-
wu informacji do dzisiejszych realiów. W wy-

niku przeprowadzonego postępowania zo-
stała wybrana oferta firmy „Unisoft”. Obecnie 

kończymy realizację tego zadania. Głównymi 

cechami tego systemu są: funkcjonalna kom-
pleksowość, 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 wy-
mogami wprowadzonymi Rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Euro-
pejskiej o Ochronie Danych Osobowych. Po-

nadto zabezpieczono pod względem informa-
tycznym i poprawiono jakość komunikowania 

się z Urzędem Skarbowym oraz innymi insty-

tucjami państwowymi. Nadal dokonujemy wy-
miany przestarzałych urządzeń informatycz-

nych w Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS” 
na sprzęt spełniający wymogi bezpieczeństwa 

oraz komfortu obsługi.

Place zabaw i rekreacji 

Spółdzielnia podjęła działania zmierzające do 
unifikacji zabudowy placów zabaw stosując 

jeden wzorzec i kolorystykę sprzętu i urzą-

dzeń zabawowych. Projekt ten jest na ukoń-
czeniu, odbywa się zgodnie z możliwościami 

finansowymi danych nieruchomości. Na wnio-
sek lokatorów, od 2018 roku, SM „JAS-MOS” 

rozpoczęła realizację zadania budowy placów 
rekreacyjno-sportowych na poszczególnych 
nieruchomościach. Tak jak w przypadku pla-

ców zabaw, Zarząd uwzględnia wnioski loka-
torów w powiązaniu z możliwościami finanso-

wymi danych nieruchomości. W latach 2018-
2019 takie place powstały na ul. Krasickiego, 

ul. Warmińskiej, ul. Kaszubskiej i ul. Zielonej.  

W dwóch pierwszych przypadkach Zarząd 
złożył wniosek o dofinansowanie w ramach 

Programu rozwoju małej infrastruktury spor-
towo-rekreacyjnej o charakterze wielopo-

Szanowni Państwo,
Zarząd Spółdzielni, przedkładając Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z działalności Spółdzielni za 2019 rok, szczególną uwagę chce Państwu zwrócić na realizację zadań 
inwestycyjnych, remontowych, a także poprawiających efektywność zarządzania nieruchomościami oraz jakość obsługi lokatorów. Obsługa i realizacja zadań, prac i inwestycji 
jest procesem długofalowym, który będzie realizowany i stale poprawiany przez Zarząd Spółdzielni. Podkreślamy, że zadania są realizowane zgodnie z Państwa sugestiami oraz 
wnioskami składanymi na piśmie lub zgłaszanymi na spotkaniach i zebraniach, jak również wynikają bezpośrednio z uchwał Rady Nadzorczej.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI 
SPÓŁDZIELNI ZA 2019 ROK

(wyciąg)
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Lp. Składnik opłaty Jednostka przeliczeniowa Stan na 31.12.2018r. (zł/m-c) Stan na 31.12.2019 r. (zł/m-c)

1.

-    członkowie

e. fundusz rem. - docieplenie budynku

h. wieczyste użytkowanie

ł. wodomierz radiowy

a. Eksploatacja podstawowa:

j. przyłącze wodno-kanaliz.
i. winda

c. fundusz modernizacyjny

Opłaty zależne*:       

-    nie członkowie
- najem, bez tytułu
-  najem spółdzielnia
b. fundusz remontowy: 
-     część wspólna nieruchomości

d. docieplenie budynku

f. antena
g. podatki i ubezpieczenia

k. sprzątanie klatek schodowych
l. monitoring
-  wykonanie
-  konserwacja

m²
m²
m²
m²

osoba

m²

mieszkanie

m²

mieszkanie

m²

mieszkanie
mieszkanie

mieszkanie

m²

ilość liczników

m²
m²

4,40 – 6,85

5,97 – 18,93

1,67

0,50 – 2,10 

0,95 – 1,35
1,29 – 2,23

0,01 – 0,28

1,65 – 3,05 

11,46 – 15,15

1,51

3,51 – 7,68

0,01 – 0,50

0,11 – 0,44

5,72

8,20 – 40,00

1,15 – 2,36 

0,27 – 1,71

1,56 – 2,94

4,40 – 6,85
2,00 – 3,38

0,27 – 2,82

1,35 – 2,23

2,31 – 6,98

1,67

1,83

11,46 – 32,50
3,80 – 10,00

0,95

8,20 – 40,00

0,01 – 0,50

0,01 – 0,28

7,44 – 23,26

0,80 – 2,10 

0,06 – 0,16

2.

-  rozl. wg powierzchni

- Jastrzębie-Zdrój

b. zimna woda i  odprowadzanie ścieków
- Jastrzębie-Zdrój

- Wodzisław Śląski

 komunalnymi

a. centralne ogrzewanie

- Wodzisław Śląski

Opłaty niezależne:

-    rozl. wg podzielników

c. opłata za gospodarowanie odpadami 

m²

m³

osoba

kwota/m-c

m³

osoba

indywidualne zaliczki
2,95 – 6,28

12,00

11,39
13,19

12,00
12,00
26,10

3,02  – 6,28

11,61 
13,19

indywidualne zaliczki

3.

Inne:

b. korytarze

d. światło w piwnicy
c. zsyp

a. pomieszczenia wspólnego użytku 
 (suszarnie, rowerownie) m²

m²
pomieszczenie

mieszkanie 1,00

2,30 zł/m²  p.uż.
4,00 zł/m²  p.uż.

6,90 zł/m-c 6,90 zł/m-c

2,30 zł/m²  p.uż.
4,00 zł/m²  p.uż.

1,00

Przygotowaliśmy projekty przeprowadzenia 
termomodernizacji z wykorzystaniem Woje-

wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej, składając w pierwszym 

etapie wnioski na realizację docieplenia 11 bu-
dynków na ogólną kwotę 4 010 000 złotych, 

w drugim etapie złożono wniosek na realiza-

cję docieplenia 5 budynków na ogólną kwotę 
4  196  207,00 zł. Na etapie podpisania umowy 

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 pra-

cownikami. Dzięki Państwa aktywności, wno-
szeniu wniosków, uwag oraz propozycji, po-
prawiamy jakość naszych usług. 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.

Zarząd nadal poszukuje różnego rodzaju 
możliwości pozyskania funduszy zewnętrz-

nych, np. na realizację usuwania barier archi-
tektonicznych, czy też montaż instalacji foto-

woltaicznych.

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”. In-
formacje o występującym zadłużeniu dostar-

czane są użytkownikom lokali, których zale-
głość nie przekroczyła 3 naliczeń miesięcz-

nych, a w przypadku posiadaczy odrębnej wła-
sności 2 okresów płatności. Jest to windykacja 
polubowna polegająca na monitowaniu dłuż-

nika. W dalszym etapie, wobec lokali z wystę-
pującym zadłużeniem, zasadą stało się zmniej-

szanie przez Spółdzielnię zakresu świadczenia 
niektórych usług. Działania te mają dopro-

wadzić do szybkiej spłaty należności, jak też 

sprawnego przeprowadzenia postępowania 
egzekucyjnego przez komornika, po uprzed-

nim uzyskaniu sądowego nakazu zapłaty. Wa-
runkiem skutecznej egzekucji jest w każdym 

przypadku posiadanie przez dłużnika majątku, 
z którego można taką egzekucję przeprowa-
dzić. Zadłużenie na koniec 2015 roku wyno-

siło 2 533 556,69 złotych, w 2016 roku wy-
nosiło 2 562 918,82 złotych. Zmiany wpro-

wadzone przez Zarząd, w porozumieniu z Ra-
dą Nadzorczą, spowodowały, że zadłużenie 

w naszej Spółdzielni sukcesywnie spada - na 

koniec roku 2017 wynosiło 2 289 430,01 zł, na 
koniec 2018 roku wyniosło 1 999 676,58 zło-

tych i na koniec 2019 roku zadłużenie spadło 
do 1 787 551,11 zł.

 
Windykacja

Środki zewnętrzne

W  latach 2016–2019  Spółdzielnia Mieszka-

niowa „JAS-MOS” ubiegała się o dofinanso-
wanie na modernizację energetyczną budyn-

ków mieszkaniowych w ramach środków ze-
wnętrznych. 

koleniowym – Otwarte Strefy Aktywności 
(OSA). Niestety nie otrzymaliśmy zewnę-

trznego wsparcia finansowego dlatego inwes-

tycje te realizowane są etapowo z funduszy 
naliczonych na nieruchomościach. 

Szanowni Państwo,

Zarząd Spółdzielni korzystając z okazji, 
pragnie serdecznie podziękować wszystkim 

Liczba członków -  7 616, (2018 r. – 7 638)

– 4  393, (4  397)

ź 1 umowę o ustanowienie i sprzedaż 

prawa odrębnej własności w drodze 
przetargu, 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS-

MOS” przedstawia poniżej szczegółowe spra-

wozdanie z działalności Spółdzielni za rok 
2019 i równocześnie sprawozdanie z realizacji 

swoich obowiązków przez wszystkich pra-
cowników Spółdzielni, którzy na co dzień po-

dejmują szeroki wachlarz zadań na rzecz lo-
katorów. Począwszy od utrzymania porządku 
i czystości, zachowania dobrego stanu tech-

nicznego urządzeń i budynków, prowadzenia 
inwestycji, remontów i modernizacji, poprzez 

czuwanie nad aspektami finansowymi, księ-
gowymi i rozliczeniami kosztów oraz czyn-

szów, windykowaniem zadłużenia, bezpo-

średniej obsługi lokatorów w administracjach 
oraz w terenie, a kończąc na obsłudze prawnej, 

ochronie mienia, czy danych osobowych. To 
zespół świetnych fachowców oddanych 

naszej Spółdzielni i za ich codzienną pracę na 
rzecz Spółdzielni i lokatorów składamy im po-
dziękowania. 

Wolne lokale – 2, (2).

Opłaty zależne, zgodnie z ustawą o spółdziel-

niach mieszkaniowych, ustalane są dla każdej 

nieruchomości oddzielnie na podstawie 
kosztów, jakie nieruchomość ponosi.

Prawa do lokali mieszkalnych:  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 Rady 

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

Liczba mieszkań – 6 538.

Różnica w ilości członków w stosunku do po-

przedniego roku wynika ze zmian zachodzą-
cych na lokalach mieszkalnych. 

(w nawiasie dane dot. 2018 r.)

Odrębna własność - 1  774, (1  758)
Spółdzielcze własnościowe prawo 

Spółdzielcze lokatorskie prawo – 65, (69)

Umowy najmu – 154, (157)
Bez tytułu prawnego – 150, (155)

W 2019 roku Spółdzielnia zawarła: 

ź 15 umów o ustanowienie i przeniesienie 

prawa odrębnej własności na wniosek 

lokatora, 

ź 11 umów najmu w drodze przetargu, 
ź 2 umowy najmu na wniosek lokatora. 

mieszkalne w 2019 r.
Opłaty za lokale 

Opłaty niezależne od Spółdzielni wyliczone są 

w oparciu o: indywidualne zużycie ciepła 
w mieszkaniu (rozliczenia na podstawie wska-
zań podzielników kosztów), bądź o wielkość 

zużytego ciepła w budynku (rozliczenia wyko-
nywane wg powierzchni użytkowej lokali); 

indywidualne zużycie wody w mieszkaniu (roz-
liczenia na podstawie wodomierzy indywi-

dualnych), bądź ryczałtowo (10 m³ na osobę 

miesięcznie) w mieszkaniach, gdzie nie ma lub 
nie odczytano wodomierzy indywidualnych;  

liczbę osób zamieszkałych w lokalu przy kal-
kulacji kosztów wywozu nieczystości stałych.

* stawki kalkulowane na nieruchomości
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Wykonanie robót eksploatacyjnych w 2019 r.
Roboty eksploatacyjne realizowane są w oparciu o zatwierdzony przez Radę Nadzorczą plan 
finansowy Spółdzielni w ramach opłaty eksploatacyjnej. Zakres robót eksploatacyjnych 
zrealizowanych w 2019 r. przedstawia poniższa tabela:

Lp. Wyszczególnienie Wykonany zakres

1.

Utrzymanie terenów zielonych    
a) trawa

c) kora 
d) paliki do drzewek
e) obrzeże trawnikowe
f) tkanina czarna

b) ziemia

k) taśma mocująca
j) palisada

g) siatka rabatowa
h) szpilki, gwoździe
i) kamień ozdobny

1 195 worków 80 l.

2 045 szt.

234 worki 80 l.
4,75 kg

334 szt.

141 m.b.

57,55 t.

12 szt.

19 880 szt.

2 119 m.b.

7 580 szt.

2.
a) koszenie trawy
Utrzymanie terenów zewnętrznych

b) odmładzanie żywopłotów
c) sprzątanie

3 x 262 354,76 m²
2 x 26 163,14 m² 

2395 017,18 m

3.

d) nasadzenia nowych drzew i krzewów

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

215 szt.

2 113 sztuk

56 szt.

66 szt.

4. czyszczenie i kontrola przewodów 
kominowych

Usługi kominiarskie
wszystkie lokale mieszkalne 
i użytkowe

5.

a) dezynsekcja, dezynfekcja, 

b) wiosenna i jesienna deratyzacja

DDD

dezodoryzacja

2 x 121 budynków

1 858,04 m², 
16 gniazd owadów i insekty, 
2 mieszkania odpluskwianie 
i kompleksowe odkażanie

6.

b) zakup nowych elementów 
zabawowych i urządzeń siłowni

Utrzymanie placów zabaw

przy ul. Wiejskiej
d) koszenie trawy – boisko 

f) ławki

a) przegląd urządzeń zabawowych

e) kosze na śmieci

c) zakup piasku do piaskownic

bujak kubełkowy – 3 szt., 

siedząc - 2 kpl., drabinka + podciąg 

huśtawka bocianie gniazdo – 1 szt., 

całe zasoby

zestaw ruchome piaski – 2 szt., 

urządzenie linowe-gniazdo nieobro-
towe – 1 szt., wahadło + twister – 2 szt., 
wioślarz i prasa nożna – 2 szt., 
zestaw wyciąg górny-wyciskanie 

nóg – 5 szt., orbitrek – 2 szt., 
biegacz – 1 szt., ogrodzenie – 3 place, 
regulamin – 13 szt., 

huśtawka podwójna – 1 szt., 
stożek obrotowy – 2 szt., 

223 tony

1 060 m²
2 szt.
14 szt.

7.

Usługi transportowe
a) zbieranie odpadów pobudowlanych 

b) wywóz odpadów pobudowlanych na
PSZOK

z placów gospodarczych

c) transport piasku na place zabaw 184 godziny

524 godziny

48 kursów

8. usługa firmy
Zimowe utrzymanie terenów 

41 940,41 m² - całe zasoby  

9. Mycie okien na zewnątrz budynku 15 budynków

10. Pozostałe usługi tablice informacyjne - 15 szt.
koszyki na reklamy – 23 szt.

znaki drogowe - 4 szt., gabloty - 7 szt., 
kosze na śmieci – 51 szt., ławki - 22 szt., 

11. Wiaty śmietnikowe 18 szt. (+2 inwestycje w toku)

Lp. Roboty remont. części 
wspólnych nieruch. Zakres rzeczowy

Wartość
robót (zł)

1. Roboty dekarskie 
i remonty kominów  

Moniuszki 8-10, 

Pomorska 17-29, 31-43, 
45-57, 73-85, 44-56, 
Warmińska 16-28, 30-42, 
Słoneczna 20-30, 

Morcinka 5-7, 

226 421,00

2.
Remont i malowanie 
klatek schodowych     19D, 29C, Harcerska 1-3

Wiejska 17D, 
Poprzeczna 14-18, 

213 500,00

3.
Remont instalacji gazowej 
– zabudowa monobloków 
na inst. gazowej 

Zielona 5-7, 33-43, 4-22, 24-42, 44-62, 
Wrzosowa 1-19,

69 900,00 

4.
Roboty brukarskie, 
asfaltowe i schody 
terenowe

Pomorska 59-71, 

K. Miarki 6-7, 

Zielona 44-62, 21-31, 

Warmińska 30-42, 
Słoneczna 10-18, 

11 Listopada 11B, 
Kopernika 10-12, 11-13,  

1 269 126,61

5. drzwi wejściowych 
Remont i wymiana 

do budynków Górnicza 38
Morcinka 6-8, 
Zielona 1-3, 5-7, 

21 189,60

6.
Remont i wymiana drzwi 
wewnętrznych do piwnic Zielona 21-31 17  172,00

7.

Remont i wymiana 
stolarki okiennej, 
zabudowa loggii szybami 
przesuwnymi

Poprzeczna 2-6 35  613,33 

8.
Remont daszków nad 
wejściami do budynków

Wyszyńskiego 55-57, 
Wyszyńskiego 59-61,

6  800,00 

9.
Remont schodów 
wejściowych do 
budynków

Zielona 33-43 180  000,00 

Realizacja planu remontów nieruchomości budynkowych:

Spółdzielnia wynajmowała w 2019 r. lokale o łącznej powierzchni 3 934,97 m², w tym 3 pawilony 
usługowe o powierzchni 946,80 m². Ponadto w zasobach Spółdzielni znajdowało się 25 garaży 
o powierzchni 475,11 m².

Przychody z gospodarki lokalami użytkowymi    (w nawiasie dane dot. 2018 r.):
czynsz za lokale      735  790,41 zł  (723  645,72 zł), 
dzierżawa terenu      152  243,14 zł  (152  702,72 zł),
garaże      18  524,33 zł  (17  167,11 zł),

GOSPODARKA LOKALAMI UŻYTKOWYMI

dzierżawa części dachu     31  377,27 zł  (30  801,03 zł),

dzierżawa gruntu pod pojemniki, itp.)    78  173,45 zł  (46  624,95 zł).
inne (m.in.: tablice reklamowe, opłata za dojazd, 

Zaległości z tytułu opłat za najem i dzierżawę na dzień 31.12.2019 r. wynosiły 120 520,29 zł                       
i w porównaniu do dnia 31.12.2018 r. wzrosły o 50 135,39 zł (na ogólną kwotę zaległości wpływa-
ją należności trzech byłych najemców lokali użytkowych, w stosunku do których prowadzone są 
postępowania sądowe). W 2019 r. wyegzekwowano od dłużników tytułem odsetek od nietermi-
nowo wnoszonych zapłat kwotę 3 294,88 zł.

DZIAŁALNOŚĆ REMONTOWA
 
Działalność remontowa była prowadzona na podstawie zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą 
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     290 833,28 zł, (299  815,28 zł).
Koszty obciążające gospodarkę lokalami 

Łącznie przychody zamknęły się kwotą    1 016 108,60 zł (970  941,53 zł).
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Lp. Roboty remont. części 
wspólnych nieruch. Zakres rzeczowy

Wartość
robót (zł)

10. i balustrad 
Remont balkonów

balkonowych al. Jana Pawła II 15 A-F

Kusocińskiego 5-23, 
11 Listopada 11B, 

Andersa 10-12, 14-16, 

272 574,53

11. Wykonanie zadaszeń 
nad balkonami

Krasickiego 1, 2, 3, 4, 7,  9, 111 000,00

12. Remont i naprawa  
instalacji elektrycznej, Wiejska 9, 13C, 17B, 29B, 29C, 

Krasickiego 8, 19, 

Słoneczna 10-18, 
Poprzeczna 1-5, 14-18, 
Pomorska 73-85, 

Konopnickiej 2, 4, 
Staszica 8, 

26 Marca 15, 
26 Marca 140-152, 
Wyszyńskiego 45-49, 59-61, 
PCK 14-20

200 932,48

13 Remont i naprawa  
instalacji odgromowej

Kaszubska 5, 

Of. Faszyzmu 1-5, 

Staszica 8 
1 Maja 2-8, 

Pomorska 59-71, 73-85, 
86 157,61

14.
Remont i naprawa 
instalacji domofonowej 
i dostępu elektronicznego

Zielona 4-22, 44-62, 

Pomorska 17-29, 45-57, 30-42, 44-56, 
Warmińska 1-13, 

Kurpiowska 5-13, 15-23, 

Poprzeczna 14-18, 
1 Maja 2-8, 
Moniuszki 2, 
Wyszyńskiego 55-57

225 260,00

15. Naprawy i  remonty 
elewacji

Kusocińskiego 5-23
K. Miarki 5, 
Andersa 23-37, 

914 200,00

16.

Drobne roboty 
ogólnobudowlane
- zakup i montaż progów 
zwalniających               

Zielona 4-22 2 083,62

17. Prace projektowe
Kurpiowska 5-13, 

Pomorska 73-85, 
26 Marca 15, 
Andersa1-9, 

Zielona 1-3, 33-43, 9-19

44  500,00

18.

Roboty 
termomodernizacyjne 
finansowane z fund. 
remontowego 
(udział własny, koszty 
audytu i wniosku 
do WFOŚiGW)

Zielona 33-43 11 070,00

19.
Docieplenie ścian 
frontowych (spłata 
pożyczki i odsetek)

Harcerska 5-7, 2-4, 
Zielona 9-19, 

Miodowa 2-4, 
Kusocińskiego 25-43,

231 570,63

20.
Roboty nieplanowane 
i awaryjne

Całe zasoby wg. potrzeb 388 519,02

 RAZEM                                                                                                                                                                                        4 527 590,43

Realizacja planu remontów lokali użytkowych

Lp. Adres Rodzaj robót Wartość robót (zł)

1. Górnicza 38
Wymiana drzwi wejściowych do lokalu 
użytkowego

1 405,97

2. Roboty nieplanowane i awaryjne 6 690,00

RAZEM                                                                                                                                                                                         8 095,97

Realizacja planu remontów mienia Spółdzielni

Lp. Adres Rodzaj robót Wartość robót (zł)

1. Warmińska 14 Projekt oświetlenia siłowni osiedlowej 3  500,00

2. Warmińska 14 Wykonanie oświetlenia siłowni osiedlowej 19  000,00

3 Krasickiego Projekt oświetlenia siłowni osiedlowej 6  300,00

4. Roboty nieplanowane i awaryjne 5  152,74

RAZEM                                                                                                                                                                                        33 952,74

Realizacja planu remontów dociepleń

Lp. Adres Rodzaj robót Wartość robót (zł)

1. Zielona 4-22 Docieplenie ścian podłużnych i stropów 
piwnic

950  000,00

2. Górnicza 40 Docieplenie ścian podłużnych i stropów 
piwnic

420  000,00

3 Kopernika 10-12 Docieplenie ścian podłużnych i stropów 
piwnic

250  000,00

RAZEM                                                                                                                                                                               1  620  000,00

W roku 2019 Spółdzielnia, w ramach inwestycji, zamontowała 18 wiat śmietnikowych na nie-
ruchomościach Spółdzielni. Ponadto wykonano również podjazd dla osób niepełnospra-
wnych przy kl. 9 i 11  budynku na ul. Zielonej 9-19, który został sfinansowany z funduszu zaso-
bowego zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia w 2019 r. oraz dofinansowany ze środków 
PFRON przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA

Lp. Nieruchomość Rodzaj robót Wartość robót (zł)

1. Warmińska 2-14, 16-28  

Wiata 
śmietnikowa

24 177,18

2. Warmińska 30-42,44-56 24 988,25

3. Pomorska 59-71, 73-85, 87-99 16 964,33

4. Pomorska 17-29, 31-43, 45-57 18 734,74

5. Pomorska 17-29, 31-43, 45-57 28 057,40

6. Pomorska 30-42, 44-56 16 883,93

7. Pomorska 30-42, 44-56 20 778,76

8. Śląska 11, 13, 15, 17 29 894,66

9. Zielona 44-62, 76a-j 17 687,54

10. Krasickiego 6, 8, 15 i 4 24 066,18

11. Wiejska 13C, 17B, 17C, 17D, 19D, 23B, 23C, 
29B, 29C, 29D 21 994,32

12. Of. Faszyzmu 2-10, 12-16  16 460,48

13. Andersa 11 22 580,23

14. Słoneczna 20-30, 30-42, Ofiar Faszyzmu 1-5, 7-15 19 794,49

15. Jana  Pawła II 15 a-f 13 951,30

16. Wyszyńskiego 55-57, 59-61 15 950,00

17. PCK 14-20 22 425,17

18. 26 Marca 140-152 22 654,91

19.   Zielona 9-19 Podjazd dla osób 
niepełnosprawnych 77  100,00

RAZEM                                                                                                                                                             455 143,87



Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2019 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 2019 r. wybrane przez Radę Nadzorczą 
przeprowadziło Biuro Biegłych Rewidentów „EKO-BILANS” reprezentowane przez Halinę 
Pisarską. 

Poszczególne części sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2019 rok przedstawiają się 
w swym wymiarze rachunkowym następująco:

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

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.

W oparciu o przepisy ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości Spółdzielnia sporządziła za rok 
2019 sprawozdanie finansowe składające się z bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia 
zmian w kapitale (funduszu) własnym, rachunku przepływów środków pieniężnych, wpro-
wadzenia do sprawozdania oraz informacji dodatkowej. 

ź Bilans Spółdzielni sporządzony na 31.12.2019 r. po stronie aktywów i pasywów zamyka się 
sumą  86 531 843,57 zł

WYCIĄG ZE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI

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 31.12.2019 r. w kwocie 
63 992 527,33 zł oraz jego zmniejszenie w porównaniu ze stanem na koniec roku poprzed-
niego o 3 182 830,96 zł

Lp. Wyszczególnienie 2017 rok 2018 rok 2019 rok

A AKTYWA  TRWAŁE 62 517,2 60  691,6 62  420,7

I Wartości niematerialne i prawne 8,0 266,1 255,3

II Rzeczowe aktywa trwałe 57 641,4 55  546,7 53  427,1

III Należności długoterminowe 89,0 75,1 1  453,9

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

V Długoterminowe rozliczenia międzyokres. 4 778,8 4  803,6 7  284,4

B AKTYWA OBROTOWE 22 582,0 25  151,2 24  111,1

I Zapasy 52,4 56,0 68,2

II Należności krótkoterminowe 2 034,9 1  986,7 2  215,8

III Inwestycje krótkoterminowe 18 138,5 19  750,9 16  353,2

IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokres. 2 356,2 3  357,6 5  473,9

  RAZEM  AKTYWA 85 099,2 85  842,7 86  531,8

A KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 70 429,0 67  175,3 63  992,5

I Kapitał (fundusz) podstawowy 50 593,1 48 931,2 47  385,9

II Kapitał (fundusz) zapasowy 17 423,5 16  859,3 15  569,9

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 2 412,4 1  384,9 1  036,7

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

B NA ZOBOWIĄZANIA
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY 14 670,2 18  667,4 22  539,3

I Rezerwy na zobowiązania 0,4 0 0

II Zobowiązania długoterminowe 1 395,5 3  698,9 5  294,0

III Zobowiązania krótkoterminowe 10 534,7 10  133,8 11  112,4

IV Rozliczenia międzyokresowe 2 739,6 4  834,7 6  132,9

  RAZEM  PASYWA 85 099,2 85  842,7 86  531,8

Kwota Kwota Kwota

Bilans – wersja skrócona (w tys. zł)

WINDYKACJA ZALEGŁOŚCI W OPŁATACH 
ZA LOKALE MIESZKALNE

Zaległości na dzień 31.12.2019 r. wyniosły 1 787 551,11 zł, a ich porównanie do wielkości zaso-
bów, naliczanych opłat za korzystanie z lokali oraz stanu na dzień 31.12.2018 r. przedstawione 
zostało w poniższej tabeli:

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

Lp. Wyszczególnienie 2017 rok 2018 rok 2019 rok

A Przychody netto  ze sprzedaży 35 758,6 34 417,4 34  894,1

B Koszty działalności operacyjnej 36 439,5 35 155,0 35  647,2

C Zysk (Strata) ze sprzedaży (A-B) -680,9 -737,6 -753,1

D Pozostałe przychody operacyjne 2 240,7 715,4 504,9

E Pozostałe koszty operacyjne 603,0 275,6 354,6

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

956,8 -297,8 -602,8

G Przychody finansowe 473,5 459,9 304,1

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

I
Zysk (strata) z działalności gosp. 
- Zysk brutto 1 344,4 160,9 -301,6

J Podatek dochodowy 295,5 234,7 239,3

K Nadwyżka przychodów netto 
z roku bieżącego (-)

0,0 0,0 4,4

L Nadwyżka kosztów netto 
z roku bieżącego (+)

1 363,5 1 458,6 1  582,0

Zysk (strata) netto (I-J- K+L) 2 412,4 1 384,8 1  036,7

Lp. Wyszczególnienie 2018 rok 2019 rok

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

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

34 519 165,50 34  546  214,68

3. Zaległości w opłatach na dzień 31 grudnia (zł) 1 999 676,58 1  787  551,11

4. Zaległości w przeliczeniu na m² p. u. lokali (zł/m²) 6,34 5,66

5. Wskaźnik zadłużenia do naliczeń rocznych (%) 5,8 5,18

Z przedstawionych danych wynika, że 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 m 2  i według stanu na 31.12.2019 r. wynosiło 5,18 % 
w stosunku do naliczeń rocznych.

Zestawienie ilościowe podstawowych działań windykacyjnych zrealizowanych w 2019 roku 
oraz ich porównanie do działań zrealizowanych w roku 2018 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 aktywów tj. majątku, bądź też dochodów, z którego można taką 
egzekucję przeprowadzić.
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Lp. Rodzaj podejmowanych działań windykac. I-XII/2018 I-XII/2019

1.

Przeprowadzone wizje

„miękkiej windykacji”)
(w tym 3287 pism za 2019 r. w ramach 
Pisma ponaglające:

29
1062

33
4058

2.
- liczba spotkań

Spotkania z dłużnikami (Komisja ds. zaległości):

- osoby wezwane
5

144
5

142

3.

Skierowane pozwy do Sądu Rejonowego:

- o zapłatę
- o eksmisję

Wartość skierowanych pozwów o zapłatę 

2
102

355 145 zł

62
1

214  259 zł

4. - o eksmisję

Uzyskane wyroki:

- o zapłatę

w tym z prawem do lokalu socjalnego

3
83

3

2
113

2

5.

Wartość spraw przekazanych do egzekucji 

- o eksmisję

Sprawy oddane do Komornika Sądowego:

- o zapłatę

- egzekucja z prawa do lokalu

212 285 zł

71
2
2

2
6

89

267  120 zł

6.

Zrealizowane wyroki o eksmisję:

- bez wskazania lokalu socjalnego

- komisyjne wejścia
- do lokalu socjalnego

- zdane dobrowolnie

0

2
2

7

0

0
6

1

7. Kwota wyegzekwowana przez Komornika Sądowego 215 389 zł 206  064 zł

8. dodatków mieszkaniowych 
Kwota uzyskanych przez lokatorów 605  208 zł 504  987 zł

9. Porozumienia w sprawie spłaty zaległości w ratach 78 70

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

589 909 zł 537  598 zł

INFORMACJE POZOSTAŁE

W roku 2019 Spółdzielnią Mieszkaniową „JAS-MOS” kierował Zarząd w składzie:

Prezes Zarządu        -  Piotr Szereda

Zastępca Prezesa ds. ekonomicznych i finansowych          - Janina Szymańska
w okresie od 01.01.2019 r. do 28.01.2019 r.

w okresie od 01.11.2019 r. do 31.12.2019 r.

Zastępca Prezesa ds. technicznych    -  Andrzej Baran

Zastępca Prezesa ds. ekonomicznych – Główny Księgowy      - Jadwiga Sieczkowska

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

Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz na podstawie unor-
mowań 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 2019 roku odbyło się 58 posie-
dzeń Zarządu, na których podjęto 36 uchwał dotyczących prawidłowego i efektywnego zarzą-
dzania Spółdzielnią.

Średnie zatrudnienie w 2019 r. wynosiło 129 osób.

Zostało zawartych 97 umów. Dotyczyły między innymi: remontu loggi i płyt balkonowych, 
balustrad; montażu zadaszeń nad balkonami, zabudowy loggi; remontu schodów, chodników; 
robót ogólnobudowlanych, alpinistycznych, elektrycznych i dekarskich na zasobach Spół-
dzielni; remontu instalacji odgromowych; wymiany instalacji gazowej; konserwacji kominów; 
remontów generalnych dźwigów osobowych; ociepleń stropów piwnic, elewacji budynków; 
malowania, uzupełnienia tynków i gładzi gipsowych na klatkach schodowych, wymiany drzwi 
wejściowych; wykonania zbiorczej instalacji SAT, monitoringu wizyjnego; montażu 
podzielników z możliwością radiowego odczytu; projektów przebudowy instalacji gazowych, 
oświetlenia ulicznego; izolacji ścian piwnicznych i odwodnienia piwnic; budowy parkingu; 
wykonania audytów energetycznych; konserwacji urządzeń dla osób niepełnosprawnych; 
jednorazowych kontroli okresowych budynków i pawilonów na zasobach Spółdzielni, naby-
wania towarów, ławek, koszy.

W wyniku realizowanych w 2019 roku działań windykacyjnych wyegzekwowano od 
dłużników kwotę 39  776,49 zł z tytułu odsetek od nieterminowych zapłat. 

Spółdzielnia współpracuje z Krajowym Rejestrem Długów, co dało możliwość wpisania  na 
dzień 31.12.2019 r. danych 62 osób zadłużonych na ponad  871 000  złotych. Spółdzielnia 
wykorzystuje wszelkie dostępne środki umożliwiające dochodzenie swoich należności.

Poseł Rzeczpospolitej Polskiej 
oraz Radni Miasta Jastrzębie-Zdrój

Prawa i Sprawiedliwość
organizują akcję „Pomaga - PIS”

Trwa czas pandemii, ludzie tracą dochody. 
Mogą być wśród nas tacy, których po prostu nie stać 

na codzienne potrzeby.

Jeżeli Ty lub Tobie ktoś bliski potrzebuje pomocy
zgłoś się pod telefon 607 739 843 

lub napisz na adres pomaga-pis@wp.pl
My dołożymy wiele starań i sił, 

abyś otrzymał ciepły posiłek raz dziennie
nawet w dni świąteczne, soboty i niedziele.

REALIZACJA UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA -MAJ/CZERWIEC 2019 r.

Walne Zgromadzenie w ubiegłym roku podjęło dwanaście uchwał. Sześć uchwał Walnego 
Zgromadzenia dotyczyło przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdawczości oraz udzielenia 
absolutorium Zarządowi za 2018 rok i nie wymagały one realizacji w bieżącej działalności 
Spółdzielni. 12 lipca ub.r. została zarejestrowana w Sądzie Rejestrowym nowa treść § 77 ust.1 
statutu przyjęta Uchwałą nr 7/2019. Zmiana § 66 ust. 2 przyjęta Uchwałą nr 8/2019 została 
zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym postanowieniem Sądu z dnia 6 września 
2019 r. Nadwyżka bilansowa za rok 2018 w kwocie netto 1  384  845,64 zł  została podzielona 
zgodnie z Uchwałą Nr 9/2019 Walnego Zgromadzenia, m.in. na pokrycie wydatków 
związanych z eksploatacją i utrzymaniem poszczególnych nieruchomości w 2019 r. i latach 
następnych w zakresie obciążającym członków Spółdzielni proporcjonalnie do sumy 
powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych i garaży zajmowanych przez członków 
w poszczególnych nieruchomościach wg stanu na dzień 31.12.2018 r.; zwiększenie funduszu 
remontowego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów remontu części wspólnych 
w wykazanych w uchwale nieruchomościach. Uchwałą Nr 10/2019 limit środków przezna-
czonych na likwidację barier architektonicznych został zwiększony do kwoty 100  000,00 zł 
- zgodnie z treścią uchwały i zawartymi w niej uwarunkowaniami Rada Nadzorcza podej-
mowała decyzje o przeznaczeniu środków na: wykonanie i remont podjazdów, konserwację i 
przegląd dźwigu dla osoby niepełnosprawnej, przerobienie balustrady. Przeznaczony 
Uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 11/2019 do zbycia lokal mieszkalny znajdujący się przy 
ul. Górniczej 40/45 został zbyty w drodze ustnego niegraniczonego przetargu za cenę 
115 500,00 zł. W oparciu o uchwałę nr 12/2019 i Ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. o prze-
kształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe 
w prawo własności tych gruntów Spółdzielnia uregulowała jednorazowe opłaty za prze-
kształcenie udziałów Spółdzielni w prawie użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych 
na cele mieszkaniowe w udziały w prawie własności tych gruntów i wykorzystała obowiązu-
jącą 60 % bonifikatę.



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY 
NADZORCZEJ SM „JAS-MOS” ZA 2019 ROK

 Z-ca Przewodniczącego RN

4) Krzysztof  Kordela  

5) Irena Czaplińska    

6) Grażyna Rębacz    

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

Szczegółowy zakres i sposób działania Rady Nadzorczej 
określa Statut Spółdzielni w § 71 oraz Regulamin Rady 
Nadzorczej. Zgodnie z art. 35 § 1 ustawy „Prawo spół-
dzielcze” oraz zgodnie z § 71 ust. 1 pkt 5 Statutu Rada 
Nadzorcza przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Spół-
dzielni sprawozdanie z działalności za 2019 r.

I. Skład Rady Nadzorczej 
w okresie sprawozdawczym:

1) Bartłomiej Sułkowski   
 Przewodniczący RN
2) Ewa Kachnic    

3) Janina Bogusz-Wiśniewska  
 Sekretarz RN

 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RN

 Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej RN

7) Anna Skowronek    

9) Sławomir Maliszewski   

 Sekretarz Komisji Rewizyjnej RN   

 członek RN

 członek RN

 członek RN
8) Grzegorz Krysman   

II. Działalność Rady Nadzorczej 
w okresie sprawozdawczym

-  12 posiedzeń plenarnych RN,

Realizując statutowe zadania i obowiązki Rada Nadzor-
cza podejmowała uchwały niezbędne do prawidłowego 

W okresie sprawozdawczym odbyło się:

         
W trakcie realizacji swoich zadań Rada Nadzorcza ściśle 
współpracowała z Zarządem Spółdzielni, który ucze-
stniczył we wszystkich posiedzeniach Rady Nadzorczej. 
Współpraca przebiegała prawidłowo i nie budziła za-
strzeżeń. Uchwały i ustalenia Rady Nadzorczej realizo-
wane były terminowo i w pełnym zakresie.

Stałym elementem pracy Rady Nadzorczej na prze-
strzeni całego roku sprawozdawczego były pełnione 
przez jej członków dyżury, odbywające się w siedzibie 
Spółdzielni w każdy ostatni poniedziałek miesiąca w go-

30 30dzinach od 14  do 15 . 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 RN przyjęła 2 interwencje mieszkańców, które 
dotyczyły: skargi na zachowanie lokatora i rozwiązania 
problemu wadliwego działania kanalizacji oraz kosztów 
utrzymania platformy dźwigowej dla osób niepełno-
sprawnych.    

-  9 posiedzeń Komisji Rewizyjnej. 
-  6 posiedzeń Prezydium RN,

funkcjonowania Spółdzielni. W roku 2019 RN podjęła 
48 uchwał, w następujących w sprawach: 

3.  odstąpienia od procedury przetargowej na wykonanie 
audytów energetycznych i przygotowanie wniosków do 
WFOŚiGW o dofinansowanie przedsięwzięć termomo-
dernizacyjnych budynków przy ul. Słonecznej 4-8, 32-42, 
Krótkiej 2-6, Zielonej 76 A-J, 1-3, 33-43 i zlecenie tych 
prac Instytutowi Efektywności Ekologicznej z Pszczyny
- zrealizowano i złożono wniosek do WFOŚiGW w Kato-
wicach.

2.  opłat lokatorskich, stawek na fundusz remontowy, 
spłat kosztów modernizacji itp.: zatwierdzono opłaty za 
konserwację kotłowni znajdującej się w budynku 
Zespołu Szkół  Nr 5 (Staszica  8) w Jastrzębiu-Zdroju 
uwzględniającej koszty jej dzierżawy, zatwierdzono 
wysokości stawek opłat na pokrycie kosztów montażu 
i bieżącej konserwacji instalacji monitoringu klatki scho-
dowej przy ul. Pomorskiej 75, 54, 50, 59, Harcerskiej 1, 
wycofano stawki funduszu docieplenia budynków: 
Andersa 2-4,  1-9, Pl. Zwycięstwa 12, Krasickiego 1, wy-
rażono zgodę na realizację procesu docieplenia oraz 
wprowadzenia stawek na fundusz remontowy docieple-
nia budynków przy ul. Słonecznej 32-42, 4-8, Krótkiej 
2-6, Zielonej 1-3 i 76A-J w Jastrzębiu-Zdroju, wyrażono 
zgodę dot. zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Ka-
towicach na realizację procesu docieplenia budynków 
przy ul. Słonecznej 32-42, 4-8, Krótkiej 2-6, Zielonej 1-3, 
76A-J i 33-43 w Jastrzębiu-Zdroju, zatwierdzono stawki 
opłat na fundusz remontowy na rok 2020 dla poszcze-
gólnych nieruchomości stanowiących zasoby Spółdzielni 
Mieszkaniowej „JAS-MOS”, zatwierdzono stawki opłat 
eksploatacyjnych i pozostałych opłat eksploatacyjnych 
na 2020r., zatwierdzono wysokości stawek na pokrycie 
kosztów dodatkowego sprzątania klatek schodowych 
powyżej parteru na 2020 r.,

1.  regulaminowych: zatwierdzono Regulamin rozlicza-
nia kosztów c.o., aneks do Regulaminu organizowania 
przetargów na najem lokali mieszkalnych znajdujących 
się w zasobach SM „JAS-MOS” oraz dwa aneksy do Regu-
laminu określającego zasady rozliczania przychodów 
i kosztów Spółdzielni w zakresie gospodarki zasobem 
lokalowym i nieruchomościami oraz zasad ustalania 
opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej 
„JAS-MOS”, uchwalono zmiany okresu rozliczeniowego 
centralnego ogrzewania dla wybranych budynków,

4.  organizacyjnych, porządkowych oraz oceny pracy Za-
rządu: ustalono zasady zaliczania członków do poszcze-
gólnych części Walnego Zgromadzenia w roku 2019, wy-
rażono zgodę na ustanowienie pełnomocnika Zarządu, 
podjęto uchwały dot. zmian w składzie osobowym Za-
rządu, przyjęto sprawozdanie niezależnego biegłego 
rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spół-
dzielni  Mieszkaniowej  „JAS –MOS” w Jastrzębiu-Zdroju 
za rok 2018 oraz sprawozdanie z działalności Rady Nad-
zorczej za 2018 rok, wybrano biegłego rewidenta do 
przeprowadzenia badania bilansu za lata 2019-2020, 
zatwierdzono strukturę organizacyjną SM "JAS-MOS" 
i Regulamin organizacyjny SM "JAS-MOS", zatwierdzono 
plany na 2020r. remontów zasobów, finansowo-gospo-
darczy oraz pracy Rady i Komisji Rewizyjnej, podjęto 
decyzję dot. wysokości wynagrodzenia członków Zarzą-
du na rok 2020 oraz comiesięcznie podejmowano 

Komisja Rewizyjna przeprowadziła w okresie sprawo-
zdawczym 9 kontroli w następujących tematach: kontro-
la administracji nr 1 i 2 w zakresie bieżącej obsługi miesz-
kańców, kontrola działalności administracji nr 1 i 2 w za-
kresie utrzymania zasobów, kontrola realizacji skarg 
i wniosków członków Spółdzielni kierowanych do orga-
nów Spółdzielni w roku 2018, kontrola dokumentacji 

W okresie sprawozdawczym do Rady Nadzorczej wpły-
nęło 4 pisma dotyczące: ubezpieczenia mieszkań, zawar-
cia umowy najmu, docieplenia budynku, stawek opłat na 
fundusz ocieplenia budynków.

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

uchwały dot. premii dla członków Zarządu. 

Pisma zostały wnikliwie rozpatrzone na posiedzeniach 
plenarnych, a osoby zainteresowane otrzymały odpo-
wiedź w statutowym terminie. 

Członkowie Rady Nadzorczej w trakcie plenarnych po-
siedzeń zgłosili do Zarządu 20 wniosków dotyczących: 
rozważenia budowy garaży na os. Złote Łany, zwrócenia 
uwagi firmie realizującej zadanie związane z wymianą in-
stalacji gazowej na zachowanie porządku po wykonanej 
robocie (zabezpieczenia świeżo pomalowanych ścian), 
możliwości wykonania sztucznej nawierzchni trawiastej 
na boisku do piłki nożnej na os. Złote Łany, kontynuacji 
rozmów z gminą dot. uregulowania kwestii lokalizacji 
placów gospodarczych należących do gminy, rozważenia 
możliwości montażu tabliczki „zakaz gry w piłkę” na 
terenie placu zabaw znajdującego się przed budynkiem 
Słoneczna 32-42, usunięcia zalegającego piasku po 
zakończonych pracach dociepleniowych przy ul. Koper-
nika 10-12, naprawy furtki w nowym ogrodzeniu placu 
zabaw przy ul. Wiejskiej 29d, pomalowania strefy wyłą-
czenia z ruchu (Warmińska 22), umieszczenia kilku ta-
bliczek na os. Złote Łany dot. zakazu wyprowadzania 
psów na tereny zielone oraz tabliczek dot. nakazu sprzą-
tania po swoim psie, interwencji w gminie o dostarczanie 
pojemników na segregację, które mają większe otwory 
wrzutowe, montażu ławki przy ul. Zielonej 41, montażu 
trzepaka przy ul. Wiejskiej 9b, przycięcia brzozy przy 
ul. Krasickiego 1, zwrócenie uwagi mieszkańcom, którzy 
wywieszają doniczki z kwiatami na zewnątrz balustrady 
balkonowej czym stwarzają potencjalne zagrożenie ich 
zrzuceniem, wystąpienia do dzierżawcy dachu budynku 
przy ul. Kaszubskiej 1 o obudowanie (zabezpieczenie) 
anteny przed wpływem promieniowania na mieszkań-
ców, sprawdzenia działania samozamykacza w drzwiach 
wejściowych do budynku Śląska 11, rozważenia możli-
wości remontu wewnętrznych dróg osiedlowych na os. 
Złote Łany, wypoziomowania terenu (płyt) na miejscach 
postojowych przy ul. Wiejskiej 23B, położenia kostki 
brukowej przed wejściem do klatki schodowej ul. Wiej-
skiej 9C, ujęcia w planie remontów na 2020 r. nama-
lowania linii parkingowych w obrębie ronda na ul. Wiej-
skiej.

Rada Nadzorcza statutową funkcję kontrolną wypełnia 
poprzez Komisję Rewizyjną. Komisja Rewizyjna Rady 
Nadzorczej przeprowadzała kontrole zgodnie z planem 
oraz wnioskami zgłaszanymi i zatwierdzonymi do re-
alizacji na posiedzeniach Rady Nadzorczej.

9www.smjasmos.pl
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Efektem działań Komisji były protokoły zawierające 
ustalenia, oceny i wnioski w zakresie przedmiotu kon-
troli. Wyniki swej pracy Komisja przedstawiała na posie-
dzeniach plenarnych Rady.

III. Sytuacja ekonomiczno-finansowa                     

przetargowej i realizacji umów po przetargach za 2018 r., 
kontrola windykacji zaległości opłat czynszowych za lo-
kale użytkowe, garaże i dzierżawę terenu za 2018 r., kon-
trola zamówień materiałów za 2018 r., kontrola działal-
ności społecznej Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS” 
za rok 2018.

                              

Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2019 rok pod-
dane zostało badaniu przez Niezależnego Biegłego 
Rewidenta uzyskując pozytywną ocenę. Stwierdzono, iż 
sprawozdanie rzetelnie przedstawia sytuację majątko-
wą i finansową Spółdzielni. Zostało sporządzone na pod-
stawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. 
Jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spół-
dzielnię przepisami prawa i Statutem Spółdzielni.

Całość materiałów dot. działalności Rady Nadzorczej 
znajduje się w siedzibie Spółdzielni. 

W zakresie poprawy estetyki osiedli i życia miesz-
kańców, członkowie Rady, Zarządu i pracownicy Spół-
dzielni brali aktywny udział w spotkaniach z mieszkań-
cami w ramach tzw. spotkań eksploatacyjnych „w te-
renie” jak i spotkań w sprawie budowy planu remontów 
na rok 2020. Działania te doprowadziły między innymi 
do wykonania na osiedlach znacznej ilości ogródków, 
budowy wiat śmietnikowych, siłowni czy też miejsc par-
kingowych. 

Sytuacja gospodarcza Spółdzielni jest stabilna i nie budzi 
obaw, co do zdolności wypełniania statutowych zadań 
w przyszłości. Wskaźnik płynności finansowej jest pra-
widłowy, zobowiązania Spółdzielni realizowane są ter-
minowo, co świadczy o stabilności jej funkcjonowania, 
nie wskazano żadnych zagrożeń dla kontynuacji jej dzia-
łalności.

IV. Podsumowanie 

-  Zastępcy Prezesa ds. technicznych
 Andrzeja Baran 

 Księgowego

 Piotra Szeredy 
- Prezesa Zarządu  

Uwzględniając całokształt działalności Spółdzielni, 
a przede wszystkim osiągnięte wyniki gospodarczo-
finansowe potwierdzające prawidłowość jej funkcjo-
nowania, dobrą i stabilną sytuację finansową, Rada Nad-
zorcza wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o udzie-
lenie absolutorium za 2019 r. dla:

-  Zastępcy Prezesa ds. Ekonomicznych-Głównego  

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

Rada Nadzorcza pomimo różnych problemów i trudności 
ocenia rok 2019 pozytywnie. Dziękuje za owocną współ-
pracę. Wyraża również podziękowanie wszystkim, któ-
rzy swoim zaangażowaniem przyczyniają się do utrzy-
mania i pomnażania majątku Spółdzielni oraz sprawnego 
zaspakajania potrzeb mieszkaniowych członków Spół-
dzielni.

2.  Zdjęcie pracy i zdjęcie oświadczeń należy wysłać drogą 
 elektroniczną na adres mailowy: plastyka2012@o2.pl.  

„Ja i moja Spółdzielnia w czasie pandemii”.

5.  Wręczenie nagród zwycięzcom odbędzie się w sposób ustalony 
 przez jury lub po odwołaniu pandemii.

Warunki konkursu:

w Jastrzębiu-Zdroju. Konkurs skierowany jest do wszystkich dzieci 

Członków Spółdzielni „JAS-MOS”. Celem konkursu jest rozwijanie 

artystycznych talentów młodych mieszkańców Spółdzielni. 

Więcej informacji zamieszczamy na naszej stronie 
www.smjasmos.pl w zakładce „Aktualności”

KONKURS PLASTYCZNY
Ogłaszamy konkurs plastyczny 

A zwycięskie prace zostaną zamieszczone na stronie 

www.smjasmos.pl

Organizatorem konkursu jest p.Janina Bogusz-Wiśniewska 

sekretarz Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS” 

1.  Nadesłanie prac i złożenie oświadczeń uczestników 
 do dnia 06.06.2020 roku.

3.  Każdy wysyłany plik ze zdjęciem wykonanej przez uczestnika
 pracy musi zostać opisany z podaniem następujących
 informacji: imię i nazwisko, wiek i klasa, nr telefonu i adres 
 zamieszkania oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

4.  Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 12.06.2020 roku.





Na trudne czasy 
solidny partner    
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Na trudne czasy 
solidny partner    

MATERIAŁ SPONSOROWANY

Kolejna odsłona - ubezpieczeń mieszkań 

ze składką płatną miesięcznie, tzw. 

ubezpieczenie mieszkania przy czynszu 

Twojej SM

Chciałbym podkreślić, że dzięki współpracy 

UNIQA i Spółdzielni Mieszkaniowej JAS-

MOS mieszkańcy mają możliwość zawarcia 

indywidualnej umowy ubezpieczenia 

mieszkania i odpowiedzialności cywilnej ze 

składką płatną miesięcznie, tzw. ubezpie-

czenie mieszkania przy czynszu, wraz z wie-

loma dodatkowymi ubezpieczeniami.

Czym ubezpieczenie UNIQA różni się od in-

nych ofert na rynku

Wielu mieszkańców pyta czy i w jakim za-

kresie powinni ubezpieczyć swoje miesz-

kania.

Krzysztof Kasperczyk – Pełnomocnik Zarzą-

du, Dyrektor Regionu UNIQA dla Miesz-

kalnictwa: Do Towarzystwa Ubezpieczeń 

UNIQA rocznie zgłaszanych jest ponad 

100 000 szkód w budynkach wielorodzin-

nych. Najbardziej powszechne szkody to 

zalania, stanowią ponad 60 % wszystkich 

szkód. Często zalaniu ulega kilka mieszkań, 

a ustalenie sprawcy nie zawsze jest mo-

żliwe. Bardzo dotkliwe są szkody powstałe 

w wyniku pożarów. Niejednokrotnie wiążą 

się z utratą dobytku całego życia. Rocznie 

występuje około 12 000 szkód pożarowych. 

Nierzadkie są także przypadki kradzieży 

z włamaniem. Wobec tego zrozumiałym 

jest, że odpowiedź na pytanie czy należy się 

ubezpieczyć, brzmi tak, zdecydowanie tak.

Wiemy już że należy się ubezpieczyć, ale 

pytanie jak to zrobić najlepiej i najkorzyst-

niej ?

Dobre ubezpieczenie powinno zawiera  

szeroki zakres zabezpieczający nas przed 

różnymi zdarzeniami losowymi oraz gwa-

rantować nam wysoką sumę ubezpiecze-

nia w zakresie odpowiedzialności cywilnej.

Po pierwsze, nasza polisa gwarantuje 

ochronę w zakresie najczęściej występu-

jących szkód, o których rozmawialiśmy 

wcześniej, i co istotne od pewnego czasu 

proponujemy Państwu zawarcie ubezpie-

czenia od wszystkich ryzyk zgodnie z Ogól-

nymi Warunkami Ubezpieczeń, a ci z Pań-

Po trzecie, nasza polisa zawierana jest na 

czas nieokreślony. Dzięki temu, że składka 

stanowi element opłat czynszowych, nie 

musimy pamiętać o terminie wznowienia 

umowy,

stwa którzy zawarli ubezpieczenie wcześ-

niej mają niepowtarzalną okazję do mi-

gracji do tego najnowszego jeszcze lepsze-

go produktu.

Po drugie, nasza polisa zawiera ubezpie-

czenie odpowiedzialności cywilnej w życiu 

prywatnym całej rodziny do sumy nawet 

500 000 zł,

Po czwarte, składka za naszą polisę wno-

szona jest w niskich, miesięcznych ratach 

i rozpoczyna się już od 15 zł miesięcznie.

Po piąte, składka ubezpieczeniowa za na-

szą polisę jest stała, wystąpienie szkody nie 

powoduje podniesienia składki. Mimo wy-

płaty odszkodowania w jednym miesiącu, 

już pierwszego dnia następnego miesiąca 

suma ubezpieczeniu zostaje odnowiona, 

czyli nie jest pomniejszona o wypłacone 

wcześniej odszkodowanie.

Po szóste, otrzymujemy bezpłatny pakiet 

usług assistance, czy pomoc w przypadku 

wystąpienia awarii lub zdarzenia losowego, 

np. wezwanie i opłacenie fachowców, ta-

kich jak elektryk czy hydraulik,

Wspomniał Pan, że suma ubezpieczenia 

w OC może wynieść nawet  500 000 zł. Dla-

czego ubezpieczenie OC jest tak ważne?

Podstawowym wariantem umowy jest tzw. 

Wariant bezpieczny. Obejmuje on ubezpie-

czenie naszego majątku znajdującego się 

w naszym mieszkaniu oraz pomieszcze-

niach przynależnych takich jak piwnica lub 

garaż. W standardzie jest również OC 

w życiu prywatnym. Przy najniższej skład-

ce czyli 15 zł miesięcznie ubezpieczamy 

nasz majątek na sumę 22 000 zł oraz naszą 

odpowiedzialność cywilną na sumę 

220 000 zł. W praktyce oznacza to, że jeżeli 

np. zalejemy naszych sąsiadów i klatkę 

schodową, to Uniqa pokryje koszty remon-

tu do kwoty 220 000 zł.

Czy ubezpieczenie OC dotyczy tylko zalań 

sąsiedzkich?

Nie, absolutnie nie. Odpowiedzialność cy-

wilna zachodzi wtedy, gdy w związku z wy-

Czynności życia prywatnego to m.in. użyt-

kowanie lokalu mieszkalnego, sprawowa-

nie opieki nad dziećmi, posiadanie zwierząt 

domowych, rekreacyjne uprawianie spor-

tu, np. jazda na rowerze, a wskazane ryzyka 

objęte są ochroną zarówno w kraju jak i za 

granicą.

konywaniem czynności życia prywatnego 

ubezpieczony lub jego bliska osoba wyrzą-

dzi osobie trzeciej szkodę osobową lub rze-

czową, do której naprawienia jest zobowią-

zana w myśl przepisów prawa. 

Życie pokazuje, że nawet przy zachowaniu 

należytej staranności nie jesteśmy wstanie 

ustrzec się przed wyrządzeniem komuś 

szkody.

Oczywiście. Wariant bezpieczny można 

rozszerzyć o wariant bezpieczny plus.

Tak, UNIQA zapewnia dedykowany serwis 

likwidacyjny dla mieszkalnictwa, stworzony 

ze specjalistów Centrum Pomocy UNIQA 

oraz likwidatorów szkód. Fachowa ocena 

zdarzeń oraz szybka wypłata odszkodowa-

nia to nasze priorytety. 

W takim razie proszę powiedzieć jak za-

wrzeć ubezpieczenie mieszkania płatnego 

przy czynszu ?

Dla mieszkańców bardzo ważna jest kwe-

stia likwidacji powstałych szkód. 

Czy w tej kwestii macie Państwo specjalne 

rozwiązania?

Czy lokatorzy, którzy mają wykupione na 

własność mieszkanie, mogą ubezpieczyć 

mieszkanie jako lokal, czyli tzw. mury?

Już za 3 zł ubezpieczamy nasze mieszkanie 

na sumę 150.000 zł, jeśli chcemy ubezpie-

czyć np. na sumę 300 000 zł, to składka wy-

niesie 6 zł. I nie tylko, ochronę można roz-

szerzyć o ubezpieczenie rodziny od NW bez 

względu na ilość jej członków już za 8 zł przy 

sumie ubezpieczenia 10 000 zł .

Obecnie w czasie pandemii koronawirusa 

trudno znaleźć metodę w stu procentach 

skuteczną, nasza propozycja jest następu-

jąca: wniosek o zawarcie umowy ubezpie-

czenia,  znajdziecie Państwo w siedzibie 

Spółdzielni Mieszkaniowej przy ulicy Sło-

necznej bądź w biurach administracji osie- Zespół UNIQA

W celu uzyskania dodatkowych infor-

macji, oraz możliwości skorzystania ze 

specjalnych zniżek dostępnych tylko za 

pośrednictwem Śląskiej Agencji Ubez-

pieczeń GWARANT zachęcam do kon-

taktu telefonicznego, za pośrednic-

twem poczty elektronicznej lub osobiś-

cie po uprzednim umówieniu.  

Zachęcam Państwa do przystąpienia do 

naszego ubezpieczenia ze składką płat-

ną miesięcznie. Składka za ubezpiecze-

nie będzie naliczana wraz z opłatami 

miesięcznymi, polisę natomiast wraz 

z listem powitanym otrzymacie Pań-

stwo pocztą. 

dli, na stronie internetowej naszego par-

tnera SAU- GWARANT oraz, jak zwykle  

wszystkich formalności można dopełnić  

podczas rozmowy telefonicznej ze wskaza-

nym partnerem oraz z naszym specjalnym 

przedstawicielem Panem Sławomirem 

Pencko, za pośrednictwem którego wielu 

z Państwa załatwiało już formalności zwią-

zane z ubezpieczeniami mieszkań. Przypo-

minamy, nasz specjalny przedstawiciel 

legitymuje się dedykowanym identyfika-

torem ze zdjęciem wydanym przez SM 

JAS-MOS


