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 Państwu krótkie sprawozdanie z posiedzeń naszej Rady Nadzorczej. W tym biuletynie w imieniu Rady przestawię Państwu 

informację jakimi najważniejszymi sprawami zajmowała się Rada Nadzorcza w miesiącach: sierpień i wrzesień 2020 r.

Rada Nadzorcza pracuje w cyklu miesięcznym. Staramy się, aby w każdym kolejnym biuletynie „Nasze Mieszkanie” przedstawić

Zarząd przedstawił informację dot. zaległości w zakresie 

wnoszenia opłat za lokale mieszkalne za I półrocze 2020 r. 

Z-ca Prezesa ds. ekonomicznych - Główna Księgowa zre-

ferowała temat. Poinformowała, że wysokość zadłużenia 

na dzień 30.06.2020 r. wynosi 2 097 816,25 zł i w odnie-

sieniu do analogicznego okresu roku 2019 odnotowano 

spadek zadłużenia o kwotę 28  623,01 zł. W porównaniu do 

stanu zaległości na dzień 31.12.2019 r. odnotowano ogólny 

wzrost zadłużenia o kwotę 310 265,14 zł. Ponadto przed-

stawiła strukturę zadłużenia z podziałem na poszczególne 

tytuły prawne do lokali oraz wysokość zadłużenia na po-

szczególnych nieruchomościach. Zwróciła uwagę, iż więk-

szość zaległości to okres nie przekraczający 3 miesiące, 

51% ogółu zaległości, tj. 1 075 605,97 zł to dłużnicy zale-

gający z opłatami powyżej 11 miesięcy. Zarząd na bieżąco 

analizuje stan zaległości. Służby windykacyjne w sposób 

ciągły prowadzą intensywne działania w celu zminimalizo-

wania zaległości. Poinformowała o podjętych w tym celu 

działaniach, począwszy od prowadzenia tzw. windykacji po-

lubownej poprzez wizje, wezwania, a skończywszy na spra-

wach sądowych. Zwróciła również uwagę, iż w ostatnim 

okresie procedura windykacyjna została bardzo ograniczo-

na ze względu na trudną sytuację epidemiologiczną w na-

szym kraju (COVID-19). Ograniczenia dotyczyły głównie 

wstrzymania wizji w lokalach zajmowanych przez dłużni-

ków, wstrzymania posiedzeń komisji ds. zaległości, ograni-

czenia większości procedur sądowych i komorniczych. 

Ponadto od listopada 2019 r. Kodeks postępowania cywil-

nego wprowadził nowe regulacje dotyczące doręczeń ko-

respondencji. Wielokrotnie brak możliwości ustalenia 

adresu zamieszkania wstrzymuje działania windykacyjne. 

Na posiedzeniu sierpniowym najważniejszymi 

omawianymi przez Radę Nadzorczą 

oraz Zarząd były następujące sprawy: 

Rada Nadzorcza zapoznała się z pismem mieszkańców 

ul. 11 Listopada 11 B skierowanym do wiadomości Rady 

w sprawie podjęcia działań likwidujących zawilgocenie 

piwnic. Zarząd wyjaśnił przyczyny zgłaszanego problemu 

oraz możliwości jego rozwiązania. W odpowiedzi do miesz-

kańców poinformowano, że kompleksowym rozwiązaniem 

byłoby wykonanie izolacji ścian fundamentowych wraz 

z ułożeniem drenażu opaskowego wokół budynku. Obec-

nie jednak środki funduszu remontowego zgromadzone 

przez nieruchomość nie pozwalają wykonać tych robót. 

Orientacyjny ich koszt to ok. 50 tys. zł, a bilans środków 

zgromadzonych przez nieruchomość wynosi – 13 tys. zł. 

Obecna stawka na fundusz remontowy budynku wynosi 
21,60 zł/m  p.u. Do tematu Zarząd proponuje powrócić 

na jesiennych spotkaniach remontowych z mieszkańcami

i uzgodnić wysokość opłat remontowych wraz z wyznacze-

niem terminu rozpoczęcia inwestycji. 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej zapropo-

nowała, aby rozważyć możliwość zwrócenia się do Central-

nego Biura Adresowego, gdzie w niektórych przypadkach 

możliwe jest  ustalenie miejsca zamieszkania danej osoby.

W wyniku udzielonych wyjaśnień Rada Nadzorcza jedno-

Zarząd przedstawił informację dot. gospodarki lokalami 

użytkowymi, dzierżawą terenu, itp. za I półrocze 2020 r. 

Głównia Księgowa poinformowała, że w I półroczu 2020 r. 

Spółdzielnia z tytułu wynajmu lokali  i dzierżawy terenów 

osiągnęła przychody w wysokości 443  346,32 zł ponosząc 

jednocześnie koszty na poziomie 312  688,75 zł co oznacza 

wygospodarowanie dochodu w kwocie 130 657,57 zł. 

W porównaniu do I półrocza 2019 r. odnotowano spadek 

przychodów o 64 880,58 zł, który został spowodowany 

stanem epidemii. Stan epidemii przyczynił się do proble-

mów finansowych wśród przedsiębiorców, którzy wynaj-

mowali w Spółdzielni lokale czy dzierżawili tereny. Bardzo 

dużo najemców zwróciło się do Spółdzielni z prośbą o mo-

żliwość uzyskania obniżenia opłat za wynajem pomiesz-

czeń lub dzierżawę terenu. W związku z powyższym Zarząd, 

na indywidulane wnioski kontrahentów, każdorazowo roz-

patrywał sytuację najemcy i podejmował w stosunku do 

nich indywidulane decyzje. Dyskusja w tym temacie odbyła 

się na czerwcowym posiedzeniu Rady.

głośnie przyjęła informację w zakresie zaległości w opła-

tach wnoszonych do Spółdzielni przez lokatorów za I pół-

rocze 2020 r.

Zarząd przedstawił informację dot. kształtowania się kosz-

tów centralnego ogrzewania w zasobach Spółdzielni za 

okres rozliczeniowy 2019/2020. Prezes poinformował, że 

tak jak w minionym okresie rozliczeniowym na wysokość 

kosztów c.o. w poszczególnych budynkach wpływa 

wielkość zużycia ciepła, która bezpośrednio wynika z czyn-

ników zewnętrznych, indywidulne zużycia ciepła w lokalach 

oraz wprowadzenie nowych stawek za dostawę ciepła. 

Zarząd wyjaśnił, że minął dziesięcioletni okres użytkowania 

podzielników i został skrócony okres rozliczeniowy w bu-

dynkach Spółdzielni. Informacja przedstawia rzeczywiste 

koszty i zaliczki, które zostały poniesione za okres od 

października 2019 r. do maja 2020 r. dla 28 budynków oraz 

od czerwca 2019 r. do maja 2020 r. dla 43 budynków. W bu-

dynkach Spółdzielni z udziałem podzielników rozliczania 

kosztów c.o. jest aktualnie prowadzone, a koszty przedsta-

wione są jako rzeczywiste, a nie szacunkowe. 

Zarząd przedstawił informację dot. zużycia wody w zaso-

bach Spółdzielni za I półrocze 2020 r. oraz informację do-

tyczącą współczynników niedoboru/nadwyżki ustalonych 

dla poszczególnych węzłów w w/w okresie rozliczeniowym. 

Koszty zużycia wody i odprowadzania ścieków w bu-

dynkach mieszkalnych za I półrocze br. stanowią kwotę 

2 950 188,12 zł. Koszty na podstawie zużyć wody w bu-

dynkach wg wskazań wodomierzy i wg ryczałtów stanowią 

2 805 705,37 zł. Różnica wskazań, która w odniesieniu do 

całych zasobów jest ujemna i kształtuje się na poziomie 

– 4,9% poniesionych kosztów została rozliczona proporcjo-

nalnie do wskazań wodomierzy indywidualnych odbiorców 

i ryczałtów w lokalach nieopomiarowanych. Ponadto Za-

rząd przedstawił analizę kosztów zużycia wody z podziałem 

na poszczególne osiedla w porównaniu do analogicznego 

okresu roku 2019, z której wynika, że na wszystkich osie-

dlach na całych zasobach Spółdzielni za I półrocze 2020 r. 

różnica wskazań między wodomierzami głównymi, a zuży-

Krótkie sprawozdanie z pracY Rady Nadzorczej 

ciem wody wg wskazań wodomierzy indywidualnych i nali-

czonych ryczałtów jest ujemna. 

Na bieżąco prowadzone są kontrole instalacji wodnej w wę-

złach, w których wskaźnik korygujący był wyższy niż 1,1. 

Tylko w dziewięciu węzłach wykazano taki współczynnik 

korygujący. Członkowie RN zasygnalizowali Zarządowi, iż 

wielu mieszkańców zwróciło się do członków RN z informa-

cją, że w otrzymanych w ostatnim okresie rozliczeniach 

wody mają duże niedopłaty z tego tytułu. Zarząd wyjaśnił, 

że powodem niedopłat może być podwyżka cen za do-

stawę wody i odprowadzania ścieków i nie zmienione indy-

widualne zaliczki lokatorów. 

Zarząd wystąpił do Rady Nadzorczej z wnioskiem o podję-

cie decyzji o przyznaniu środków z funduszu zasobowego 

na dofinansowanie budowy podjazdu dla osób niepełno-

sprawnych w budynku przy ul. Wiejskiej 9c oraz podjęcie 

uchwały w sprawie odstąpienia od procedury przetargowej 

na wykonanie podjazdu i zlecenie jego realizacji firmie 

„Stalmont” z Jastrzębia-Zdroju po przeprowadzeniu nego-

cjacji. W 2019 roku Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę 

w sprawie zwiększenia limitu środków przyznanych z fun-

duszu zasobowego na likwidację barier architektonicznych 

dla osób niepełnosprawnych zwiększając roczny limit środ-

ków przeznaczonych na ten cel z kwoty 50 000 zł (2014 r.) 

do kwoty  100 000 zł  wraz z częściowym przeznaczeniem 

tych środków na remont, konserwację i utrzymanie dotych-

czasowej infrastruktury urządzeń służących osobom 

niepełnosprawnym. W lipcu br. do Spółdzielni wpłynęło 

pismo lokatora z potwierdzeniem przyznania przez 

Ośrodek Pomocy Społecznej dofinansowania ze środków 

PFRON w wysokości 15  000 zł na budowę podjazdu przy ul. 

Wiejskiej 9c. Na dzień dzisiejszy jest to jedyny wniosek 

spełniający warunki określone przez Walne Zgromadzenie 

oraz Radę Nadzorczą. Szacowany koszt wykonania podjaz-

du to około 42 000 zł.

W związku z panującą pandemią COVID-19 lustrator Jaro-

sław Dragon telefonicznie zreferował wyniki badania lu-

stracyjnego Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS” przepro-

wadzonego za okres od stycznia 2017 do grudnia 2019 r. 

Wyjaśnił, że lustracją objęte zostały podstawy prawno-

statutowe, regulaminowe, organizacyjne i ekonomiczno-

finansowe Spółdzielni w zakresie:

ź realizacji wniosków polustracyjnych z działalności Spół-

dzielni w latach 2014-2016,

ź zasad organizacji i funkcjonowania powołanych orga-

nów Spółdzielni,

ź  zarządzania nieruchomościami SM „JAS-MOS”.

CIĄG DALSZY NA STRONIE 4

ź procesów zarządzania i funkcjonowania Spółdzielni 

w ujęciu podmiotowym i przedmiotowym,

Na posiedzeniu wrześniowym najważniejszymi 

omawianymi przez Radę Nadzorczą 

oraz Zarząd były następujące sprawy: 
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W Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS” 

już jest po Walnych Zgromadzeniu? 

Z wielkim opóźnieniem, ale udało się nam zrealizo-

wać 6 części Walnego Zgromadzenia i ostatni obowią-

zek spoczywający na Zarządzie i Radzie Nadzorczej 

w naszej Spółdzielni za 2019 rok został spełniony. WZ 

przyjęło sprawozdania z działalności Zarządu, Rady 

Nadzorczej oraz podjęło uchwały w temacie udziele-

nia absolutorium członkom Zarządu (w naszym przy-

padku jest to indywidualne tajne głosowanie), została 

również podjęta uchwała o podziale nadwyżki bilan-

sowej. 

Przypomnijmy, Walne Zgromadzenie 

miało odbyć się w czerwcu tego roku? 

Jaki jest wynik lustracji? 

W związku z panującą pandemią COVID-19 lustrator 

Pan Jarosław Dragon telefonicznie zreferował człon-

kom Rady Nadzorczej wyniki badania lustracyjnego 

SM „JAS-MOS” przeprowadzonego za okres od stycz-

nia 2017 do grudnia 2019 r. Stwierdził, że po przepro-

wadzonej pełnej kontroli działalności Spółdzielni 

można wysunąć postawowy wniosek, że Spółdzielnia 

Mieszkaniowa „JAS-MOS” może być postrzegana jako 

wzorcowa. Informacja na temat przeprowadzonej 

lustracji zostanie przedstawiona przez Radę na naj-

bliższym Walnym Zgromadzeniu - zgodnie z art. 

93 § 4 ustawy „Prawo Spółdzielcze”.

Składam gratulacje.  

Dziękuję. Na taki bardzo pozytywny wynik praco-

waliśmy wszyscy w naszej Spółdzielni. Przede wszyst-

kim nasi pracownicy. To ich doświadczenie, perfek-

cjonizm i wysokie kwalifikacje zawodowe powodują, 

że Rada Nadzorcza wraz z Zarządem mogą spokojnie 

realizować proces zarządzania Spółdzielnią i jej fun-

kcjonowania. I to w ujęciu podmiotowym i przedmio-

towym, utrzymując wysoki poziom organizacji i fun-

kcjonowania  organów Spółdzielni. To ma bardzo do-

bre przełożenie na prawidłowy sposób zarządzania 

nieruchomościami.

W związku z epidemią koronawirusa w Spółdzielni 

zostały wprowadzone procedury bezpieczeństwa. 

W czerwcu nie mogliśmy zorganizować Walnego 

Zgromadzenia. Zgodnie z zapisami ustaw „antykoro-

nawirusowych” termin organizacji Walnego należało 

przesunąć. Zarząd Spółdzielni wraz z Radą Nadzor-

czą, pomimo wielu ograniczeń, wykonywał swoje za-

dania zgodnie z terminami powszechnie obowiązu-

jącymi. Sprawozdanie finansowe zostało zbadane 

przez biegłego rewidenta, Rada Nadzorcza przyjęła 

realizację budżetu za 2019 rok w kwietniu - otrzyma-

liśmy pozytywne skwitowanie. Obecnie lustrator za-

kończył swoją pracę zgodnie z planem lustracji prze-

widzianym na ten rok przez Regionalny Związek Re-

wizyjny Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach.

W związku z COVIDEM-19 nasze miasta są oznaczone

na zielono, ale nadal obowiązują pewne

ograniczenia w funkcjonowaniu Spółdzielni? 

W budynku siedziby Zarządu przy ul. Słonecznej oraz 

na administracjach osiedlowych przyjmujemy tylko 

Nowe zadania oraz nowe zasady bezpieczeństwa 

Wracając do sprawozdania za rok 2019, 

Dla spółdzielczości mieszkaniowej, jak do tej pory, 

jest mało programów ze wsparciem finansowym. 

Jednak na przestrzeni lat 2016 – 2019 złożyliśmy 

wnioski na realizację dwóch etapów termomo-

dernizacji w sumie 16 budynków - koszt inwestycji 

wyniósł 6 951 000 zł i oczekujemy na zwrot po-

niesionych kosztów z WFOŚiGW na kwotę około 

2 milionów złotych.  Obecnie jesteśmy na ukończeniu 

trzeciego etapu - 6 budynków. Koszty tej inwestycji 

kosztem świadczeń finansowych pracowników? 

Czy SM „JAS-MOS” pozyskuje na swoje 

inwestycje środki zewnętrzne? 

lokatorów w bardzo ważnych sprawach, po wcześ-

niejszym umówieniu się z pracownikiem, które nie 

można załatwić telefonicznie lub drogą elektronicz-

ną. Zgłaszanie usterek, awarii odbywa się telefonicz-

nie lub drogą mailową. Oczywiście występują ogra-

niczenia spowodowane zachowaniem podstaw 

bezpieczeństwa lokatorów, ale także pracowników. 

Konserwatorzy wykonują roboty remontowe oraz 

usuwają wszelkie awarie. Dokonywane są przeglądy 

budynków, przeglądy instancji elektrycznej i gazowej 

w mieszkaniach lokatorów z zachowaniem warun-

ków bezpieczeństwa.

Rok 2019 był dla nas normalnym rokiem, realizowa-

liśmy w budynkach wymianę wind, wybudowaliśmy 

praktycznie dwa nowe parkingi (na ul. Zielonej i War-

mińskiej) za kwotę ponad 1  070  000 złotych, cztery 

place rekreacyjno-sportowe (przy ul. Zielonej, Ka-

szubskiej, Warmińskiej i Krasickiego), dalej realizuje-

my program termomodernizacji na naszych budyn-

kach, postawiliśmy kolejne wiaty na odpady komu-

nalne. Rok normalny - bardzo pracowity. 

Duża część oszczędności zostaje realizowana 

Tak, nasi pracownicy po dyskusji i przedstawieniu 

realnych kosztów wprowadzenia zasad bezpieczeń-

stwa ze zrozumieniem przyjęli propozycje Zarządu 

w zakresie oszczędności, podpisaliśmy ze związkami 

zawodowymi stosowne porozumienie. Za wyrozu-

miałość możemy podziękować wszystkim pracowni-

kom. Pracownicy Spółdzielni w tej trudnej sytuacji za-

chowują się odpowiedzialnie i wykonują swoje obo-

wiązki wzorowo. Nasi pracownicy nie nadużywają 

chorobowego oraz  w sposób rozsądny korzystają 

z opieki nad dziećmi. Mieliśmy jedno poważne zacho-

rowanie pracownika na COVID-19, ale procedury na-

sze w tym momencie zadziałały prawidłowo i SM fun-

kcjonowała normlanie. Oczywiście część pracowni-

ków była też na kwarantannie w związku z nakazem 

sanepidu.  Jednak udało się przy tych ograniczeniach 

wykonać nałożone na Spółdzielnię zadania wzorowo.

które zostało przyjęte przez Członków? 

Tak, oczywiście jak w każdej firmie powstały nowe 

pozycje kosztowe związane z zabezpieczeniem przed 

COVID-19. Jednocześnie w naszej Spółdzielni po-

djęliśmy kroki oszczędnościowe, aby zabezpieczyć 

pieniądze  na walkę z COVID-19. 

 

to też nowe nieplanowane koszty?

Walne Zgromadzenie za nami

W ubiegłym roku rozpoczęliśmy akcję informacyjną 

razem z PGNIG Termika w budynku przy al. Jana 

Pawła II wytypowanym przez tą firmę. W przypadku 

naszej Spółdzielni ostateczne decyzje podejmują 

mieszkańcy danej nieruchomości. W tym przypadku, 

po zrealizowaniu kilku spotkań z lokatorami i prze-

prowadzeniu ankiety okazało się, że w wyniku 

ankietowania 18 głosów było „za” i 18 „przeciw”.  Czyli 

nie został uzyskany wynik 55% „za”, który zobowią-

zywałby Zarząd do realizacji inwestycji. Z przykrością 

przyjęliśmy tą w sumie negatywną decyzję. Lokatorzy 

tej nieruchomości odrzucili możliwość poprawy 

bezpieczeństwa, obniżenia kosztów dostawy do do-

mu ciepłej wody, otrzymania ciepłej wody w kranie od 

razu (czy to w łazience, czy kuchni) ponadto odrzucili 

realizację programu ochrony klimatu. Trudno, na tej 

nieruchomości nie będziemy realizować tego zada-

nia. Będziemy się nadal przyglądać realizacji tego 

programu w innych spółdzielniach mieszkaniowych. 

Takie zapytania były zadawane praktycznie na każdej 

z 6 części WZ. W imieniu  Zarządu przypominaliśmy, 

że ponad 60% opłat otrzymywanych od lokatorów to 

opłaty niezależne od Spółdzielni Mieszkaniowej, 

a które musimy realizować. To między innymi media: 

woda, c.o., prąd, gaz, wywóz odpadów komunalnych 

oraz podatki, itd.   40%  to fundusze remontowy i eks-

ploatacyjny, z których realizujemy utrzymanie nieru-

chomości, sprzątanie i utrzymanie klatek schodo-

wych, piwnic, terenów zewnętrznych, przeprowa-

dzamy modernizacje, remonty budynków, czy też wy-

mianę wind, budowę parkingów. Niestety koszty 

rosną, ale należy pamiętać, że  Zarząd rozlicza każdą 

nieruchomość osobno. I tak, w 2019 r. fundusz eks-

ploatacji w naszej Spółdzielni liczony za metr kwa-

dratowy wynosił od minimalnej opłaty 1,56 zł do wy-

sokości maksymalnej 2,94 złotego. Fundusz remon-

towy też jest uzależniony od potrzeb  remontowych 

danej nieruchomości i oscylował między 80 groszy do 

2,10 zł na metr kwadratowy.  

A co z programem Ciepłej Wody Użytkowej? 

to kwota 3 700 000 zł, spodziewane dofinansowanie 

z WFOŚiGW to około 1 mln zł. 

możliwość dyskusji, zgłaszania wniosków czy też

Na Walnym Zgromadzeniu członkowie mają

zadawania pytań, np. co z opłatami za mieszkania? 

W imieniu Zarządu oraz Rady Nadzorczej  dziękuję 

bardzo Członkom Spółdzielni, którzy wypełnili swój 

obowiązek i aktywnie uczestniczyli w Walnym Zgro-

madzeniu. Dziękuję też wszystkim pracownikom, 

którzy w roku 2019 wykonywali swoje zadania. Dzięki 

ich postawie, ciężkiej i odpowiedzialnej pracy człon-

kowie Rady Nadzorczej i Zarządu zostali pozytywnie 

ocenieni przez naszych wspaniałych lokatorów. Ko-

rzystając z okazji wszystkim lokatorom, członkom Ra-

dy oraz pracownikom życzę zdrowia, odporności i du-

żo cierpliwości, pogody ducha. Obyśmy wszyscy 

przetrwali w zdrowiu ten trudny czas. 

Dziękuję panu za rozmowę i życzę zdrowia.

Rozmowa przeprowadzona 

z Prezesem Zarządu 

Piotrem Szereda.
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Zgodnie z art. 91 Ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spół-

dzielcze (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 275 z późn. zmianami) 

działalność każdej spółdzielni, raz na trzy lata, jest poddawana 

pełnej lustracji pod względem legalności, gospodarności i rze-

telności.

W bieżącym roku przeprowadzona została lustracja pełna 

z działalności Spółdzielni w okresie od 1 stycznia 2017 r. do

31 grudnia 2019 r. Lustrator wyznaczony przez Regionalny 

Związek Rewizyjny Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach 

czynności lustracyjne przeprowadził w dniach od 1 lipca 2020 

do 14 sierpnia 2020 r.

Szczegółowy zakres lustracji i pełny opis działalności Spółdzielni 

zawarty jest w Protokole z lustracji sporządzonym przez Lu-

stratora. W wyniku przeprowadzonego badania lustracyjnego 

nie stwierdzono żadnych uchybień co do legalności, rzetelności 

i gospodarności w działalności Spółdzielni w badanym okresie. 

W liście polustracyjnym skierowanym do Zarządu i Rady Nad-

zorczej Spółdzielni Regionalny Związek Rewizyjny Spółdziel-

czości Mieszkaniowej nie sformułował żadnych wniosków. 

Na uwagę zasługuje fakt, że w trakcie przedstawiania Radzie 

Nadzorczej (na posiedzeniu plenarnym w dniu 28.09.2020 r.) 

informacji dotyczącej przeprowadzonej lustracji Lustrator 

o działalności Spółdzielni wypowiadał się w samych superla-

tywach.

Obok publikujemy skan listu polustracyjnego. Z całym proto-

kołem z lustracji członkowie mogą się zapoznać w siedzibie 

Spółdzielni przy ul. Słonecznej 18A lub na naszej stronie inter-

netowej, po zalogowaniu się do serwisu członkowskiego.

LUSTRACJA

Stwierdził, że po przeprowadzonej pełnej kontroli działal-

ności Spółdzielni można wysunąć jedyny wniosek, że Spół-

dzielnia Mieszkaniowa „JAS-MOS” może być postrzegana 

jako wzorcowa. Regionalny Związek Rewizyjny Spółdziel-

czości Mieszkaniowej w Katowicach w oparciu o wyniki oraz 

ustalenia badania lustracyjnego zawarte w protokole nie 

sformułował żadnych wniosków polustracyjnych. Wobec 

braku jakichkolwiek zastrzeżeń co do legalności, rzetel-

ności i gospodarności działań w Spółdzielni Mieszkaniowej 

„JAS-MOS” ze strony lustratora oraz w oparciu o list polu-

stracyjny RZRSM – Rada Nadzorcza jednogłośnie przyjęła 

protokół bez uwag. Rada Nadzorcza nie sformułowała 

żadnych wniosków polustracyjnych. Informacja na temat 

przeprowadzonej lustracji zostanie przedstawiona przez 

RN na najbliższym Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z art.

93 § 4 ustawy „Prawo Spółdzielcze”.

CIĄG DALSZY ZE STRONY 2

Zarząd przedstawił informację dot. podziału kosztów c.o. 

za okres rozliczeniowy 2020/2021. Omówiony został spo-

sób szacowania kosztów ciepła, rozliczeń Spółdzielni z loka-

torami i dostawcą ciepła oraz z firmą zajmującą się mon-

tażem podzielników. 

Zarząd przedstawił informację dot. realizacji planu finanso-

wo-gospodarczego za I półrocze 2020 r. Prezes poinformo-

wał, że działalność Spółdzielni w pierwszej połowie 2020 r. 

nie odbiegała  zasadniczo od założeń przyjętych do planu na 

2020 r. Poinformował, że w I półroczu br. Spółdzielnia ponio-

sła koszty podstawowej eksploatacji i utrzymania poszcze-

gólnych nieruchomości na poziomie 45% planowanych 

kosztów. Uzyskane przychody z pożytków z nieruchomości 

wspólnych wyniosły 49% wielkości planowanych. W związku 

z powyższym, pomimo panującej pandemii, Zarząd na ko-

niec roku nie przewiduje istotnych przekroczeń planu finan-

sowo-gospodarczego, natomiast zasygnalizował w przy-

szłym roku wzrost opłaty eksploatacyjnej. Poinformował Ra-

dę, że już w tej chwili firmy świadczące usługi dla Spółdzielni 

zwracają się z wnioskami o znaczne podwyżki cen za swoje 

usługi. Wzrost kosztów planowany jest m.in. w zakresie 

usług domofonowych, kominiarskich i komunalnych. Po-

nadto Zastępca Prezesa ds. ekonomicznych - Główna Księ-

gowa poinformowała, że działalność Spółdzielni w I półroczu 

2020 r. przebiegała zgodnie z ustalonym harmonogramem 

realizacji poszczególnych usług i robót, jednak na niektórych 

pozycjach wystąpiły minimalne przekroczenia kosztów. 

Przedstawiła i wyjaśniła przyczyny przekroczeń m.in. w poz. 

usługi kominiarskie, usługi DDD, materiały pobierane przez 

konserwatorów i usługi internetowe. Wynika to z większej 

ilości wykonanych zadań niż planowano w I półroczu. Jednak 

nie ma to wpływu na plan całoroczny. 

Prezes Zarządu przekazał Radzie Nadzorczej pismo loka-

tora zamieszkałego przy ul. Morcinka  skierowane do Rady 

Nadzorczej w sprawie rozwiązania problemów mieszkań-

ców klatki związanych z uciążliwym zachowaniem mieszka-

jącej tam lokatorki, która ten lokal wynajmuje. 

Przewodniczący  Rady Nadzorczej Spółdzielni 

Mieszkaniowej „JAS-MOS”. 

Z protokołami z Posiedzeń Rady Nadzorczej, które odbyły 

się w miesiącu sierpniu i wrześniu 2020 r. członkowie 

Spółdzielni mogą zapoznać się na stronie internetowej 

www.smjasmos.pl. 

Dziękuję za uwagę - Bartłomiej Sułkowski  

Prezes Zarządu przekazał również informację prawną w tej 

sprawie oraz poinformował Radę Nadzorczą o podjętych 

przez Spółdzielnię działaniach. Wyjaśnił, że do właściciela 

lokalu zostanie przesłane przedsądowe pismo wzywające 

do natychmiastowego podjęcia działań wobec lokatorki 

naruszającej w sposób ciągły porządek domowy. W przy-

padku braku reakcji ze strony właściciela Zarząd, na wnio-

sek Rady Nadzorczej, w trybie procesu może wystąpi z żą-

daniem sprzedaży lokalu w drodze licytacji na podstawie 

przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji 

z nieruchomości. 

Krótkie sprawozdanie z pracY Rady Nadzorczej 
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ROZLICZANIE KOSZTÓW 
CENTRALNEGO OGRZEWANIA
 1. Wzrost cen energii centralnego ogrzewania.

Wzrost cen energii centralnego ogrzewania jest zatwier-

dzany decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na 

wniosek PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa S.A. No-

wy cennik obowiązuje od 01.07.2020 r. i jest dostępny na 

stronie internetowej dostawcy. Spółdzielnia nie ma wpływu 

na cenę dostarczanej energii cieplnej. Wszystkie koszty są 

rozliczane zgodnie ze zużyciem na węźle budynkowym i wy-

stawionymi fakturami przez dostawcę ciepła.

 2. Skrócony okres rozliczeniowy dla budynków 

opomiarowanych (z podzielnikami).

Skrócony okres rozliczeniowy został wprowadzony w bu-

dynkach opomiarowanych podzielnikami. Podyktowane 

było to wymianą podzielników po 10 – letnim okresie ich 

działania. W celu dokonania wymiany przed sezonem 

grzewczym oraz zmianą firmy okres rozliczeniowy został 

skrócony i uwzględnił tylko 8 miesięcy: od 01.10.2019-

31.05.2020 r., co miało wpływ na rozliczenie, koszty ogrza-

nia oraz wniesione zaliczki. W niektórych przypadkach 

miało to wpływ na niedopłaty, które wystąpiły przy rozlicze-

niu. Następny okres rozliczeniowy będzie pełny (12 miesię-

cy) w okresie od 01.06.2020-31.05.2021 r.

3. Podział kosztów.

1. Całkowity koszt dostarczonego ciepła ustalony dla 

Pierwsze rozliczenie budynków z podzielnikami jest wyko-

nywane bezpłatnie przez firmę realizującą wymianę po-

dzielników. W kolejnych okresach rozliczeniowych odczyty

i rozliczenie będzie realizowane siłami własnymi przez 

Spółdzielnię, która posiada sprzęt i oprogramowanie do 

tych celów.

budynków opomiarowanych, rozliczanych wg wskazań 

podzielników kosztów ogrzewania dzielony jest na dwie 

części:

a)  ogólną - podlegającą rozliczeniu na wszystkie lokale 

proporcjonalnie do powierzchni użytkowej,

c)  sposobu korzystania z ciepła w lokalach przez odbiorców.

b) indywidualną - podlegającą rozliczeniu według wskazań 

podzielników zainstalowanych w lokalach.

a)  szacowanego udziału opłat za moc zamówioną i zużycie 

ciepła w całkowitych kosztach ogrzania budynków w okre-

sie rozliczeniowym,

2.  Proporcje części ogólnej i indywidualnej ustalane są dla 

każdego budynku oddzielnie, przy uwzględnieniu:

b)  nieopomiarowanych elementów instalacji centralnego 

ogrzewania,

L.p.

2.

7.

14.

6.

9.

26.

15.

3.
4.

11.

2.

18.

21.

25.

5.

10.

19.

8.

13.

27.
28.

L.p.

1.

4.

24.

5.

3.

1.

12.

16.

17.

20.

22.
23.

Słoneczna 20 - 30

Budynki rozliczane od VI/2020 (po ista)

Pomorska 31 - 43

Kopernika 10 - 12
Wyspiańskiego 1 - 7

Górnicza 40

Morcinka 5 - 7

Poprzeczna 8 - 12

Krótka 2 - 6

1 Maja 2 - 8

Morcinka 6 - 8

Poprzeczna 1 - 5

Pomorska 17 - 29

Konopnicka 8 

Gen. Andersa 14-16

Górnicza 38

Pomorska 44 - 56

Poprzeczna 2 - 6

Słoneczna 4 - 8

Staszica 8

Gen. Andersa 10-12

Gen. Andersa 23 - 37

11 Listopada 7 b

Karola Miarki 1

Ofiar Faszyzmu 2 -10

Konopnicka 6

11 Listopada 11 b

Karola Miarki 8 - 9

Zielona 4 - 22

Budynki rozliczane od VI/2020

Miodowa 2 - 4

Wrzosowa 1 - 19
Kurpiowska 5 - 13

Kurpiowska 15 - 23

Gen. Andersa 2-4

Podział kosztów c.o.
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS” informuje, że został zatwierdzony podział kosztów centralnego ogrzewania na okres rozliczeniowy 2020/2021 dla budynków rozliczanych 

w oparciu o podzielniki kosztów ogrzewania.

Do ustalenia proporcji kosztów rozliczanych wg powierzchni użytkowej lokali i wg wskazań podzielników został uwzględniony szacowany udział kosztów stałych

w kosztach ogrzania budynku w okresie 2020/2021 oraz udział powierzchni ogrzewanych wspólnych i łazienek w całkowitej powierzchni ogrzewanej budynku i sposób korzystania 

z ciepła w poszczególnych pomieszczeniach. 

9.

11.

8.

6.

7.

10.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

29.

34.

28.

38.

36.

43.

32.

42.

31.

39.

37.

33.

35.

27.

40.

30.

41.

Warmińska 1 - 13

Warmińska 2  - 14

Warmińska 16 - 28
Warmińska 44 - 56

Warmińska 30 - 42
Pomorska 45 - 57

Pomorska 59-71

Krasickiego 15

Wiejska 17 b

Krasickiego 2

Pomorska 87 - 99

Wiejska 9 b
Wiejska 9 c

Wiejska 17 c

Krasickiego 19

Kaszubska 3

Śląska 13

Wiejska 23 c

Krasickiego 3

Krasickiego 6

Śląska 15

Krasickiego 1 (zmiana sposobu rozliczania)

Ofiar  Faszyzmu 7 - 15

Wiejska 9 a

Krasickiego 4

Wiejska 23 b

Kaszubska 1

Wiejska 17 d

Krasickiego 7

Śląska 19

Pomorska 73 - 85

Krasickiego 8

Wiejska 29 d

Kaszubska 5 
Kaszubska 7

Ofiar  Faszyzmu 1 - 5

Śląska 11 

Śląska 17
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Budynki rozliczane wg podzielników
koszty ogólne,  
rozliczane wg 

pow. użytkowej 
lokali w %

koszty indywid.,  
rozliczane wg 

wskazań 
podzielników w %

Budynki rozliczane wg podzielników
koszty ogólne,  
rozliczane wg 

pow. użytkowej 
lokali w %

koszty indywid.,  
rozliczane wg 

wskazań 
podzielników w %

W związku z wieloma zapytaniami dotyczącymi rozliczenia centralnego ogrzewania 

na budynkach opomiarowanych udzielamy informacji na najczęściej zadawany pytania.
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Dodatki 
mieszkaniowe

2. posiadają wyrok o eksmisję z przyznanym prawem do lokalu socjalnego,

Osoby posiadające niskie dochody mogą uzyskać pomoc w postaci dodatku 

mieszkaniowego. Wnioski o dodatek mieszkaniowy należy składać w Referacie Dodatków 

Mieszkaniowych Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój przy Al. Piłsudskiego 60 lub w Miejskim 

Ośrodku Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śl. przy ul. Daszyńskiego 3. 

O dodatek mieszkaniowy mogą ubiegać się osoby, które:

1. posiadają tytuł prawny do lokalu (spółdzielcze lokatorskie, własnościowe prawo do 

lokalu, umowa najmu),

3. zajmują lokal o powierzchni użytkowej nie przekraczającej niżej podanych norm oraz 

średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego z 3 miesięcy poprzedzających datę 

złożenia wniosku nie przekracza (przy 2 i więcej osobach 1 500,00 zł/osobę) odpowiednio:

21 osoba   45,50 m   2 100,00 zł/miesiąc

26 osób   91,00 m   9 000,00 zł/miesiąc

25 osób   84,50 m   7 500,00 zł/miesiąc

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz 

po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie 

chorobowe. Do dochodu nie wlicza się również dodatków dla sierot zupełnych, zasiłków 

pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń 

pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego.

O dodatek mieszkaniowy mogą ubiegać się także 

24 osoby   71,50 m   6 000,00 zł/miesiąc

osoby posiadające zaległości czynszowe.

Ilość osób w gospodarstwie Maksymalna pow. Maksymalny dochód  

domowym    mieszkania  gospodarstwa domowego

23 osoby   58,50 m   4 500,00 zł/miesiąc

22 osoby   52,00 m   3 000,00 zł/miesiąc

Osoba korzystająca z dodatku mieszkaniowego zobowiązana jest do regularnego dopłaca-

nia różnicy pomiędzy kwotą przyznanego dodatku a bieżącą opłatą czynszową. Brak do-

płat powoduje utratę dodatku mieszkaniowego, o który ponownie można się ubiegać po 

upływie terminu, na który został przyznany.

Szybkie załatwienie formalności i dostarczenie niezbędnych dokumentów prowadzi czę-

sto do zachowania ciągłości płatności czynszu i zapobiega powstawaniu zaległości.

Szczegółowe informacje dotyczące dodatków mieszkaniowych można uzyskać w Referacie 

Dodatków Mieszkaniowych Urzędu Miasta - telefon 32 47 85 100 (Jastrzębie-Zdrój) lub 

MOPS – telefon 32 45  906 66 (Wodzisław Śl.) oraz w dziale windykacji tutejszej Spółdzielni 

- telefon 32 47  836 60.

Donice na parapetach 
i balkonach
W nawiązaniu do wniosków Członków zgłaszanych na Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni 

Mieszkaniowej „JAS-MOS” przypominamy o konieczności zabezpieczenia donic 

postawionych na parapetach i barierkach balkonów. Ponadto informujemy, że po 

przekwitnięciu kwiatów należy donice uporządkować i zdjąć z parapetów i barierek 

balkonów na okres zimy. Niezabezpieczenie w/w materiałów może skutkować 

spadnięciem i stworzeniem zagrożenia dla zdrowia i życia przechodniów. Upiększajmy 

balkony, parapety, ale zawsze pamiętajmy o bezpieczeństwie swoim i innych.

cena wywoławcza 85 000 zł

Wystawiony do przetargu lokal mieszkalny można oglądać po uprzednim umówie-

niu na administracji osiedlowej przy ul. Zielonej 5 w Jastrzębiu–Zdr., tel. 32 47 18 170.

Osoba wygrywająca przetarg zobowiązana jest do poniesienia kosztów ogłoszenia 

przetargu, sporządzenia operatu szacunkowego określającego wartość rynkową lokalu, 

sporządzenia aktu notarialnego, założenia i wpisu do księgi wieczystej.  

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na każdym etapie 

postępowania bez podania przyczyny.

Do przetargu dopuszczeni zostaną oferenci, którzy zapoznają się z „ Regulaminem na 

ustanowienie i zbycie odrębnej własności…” obowiązującym w Spółdzielni, co potwierdzą 

podpisem na oświadczeniu, a następnie wpłacą wymagane wadium. 

wadium 8 500 zł,

Umowa ustanowienia i przeniesienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego zawarta 

zostanie w kancelarii notarialnej wskazanej przez Spółdzielnię. 

ul. Zielona 3/1, Jastrzębie-Zdrój
2pow. użytkowa 34,50 m

Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni sala nr 7  w dniu 16.10.2020 r., godz. 10.00.

Minimalne postąpienie w przetargu wynosi 500 zł. 

Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć w Spółdzielni najpóźniej dnia 15.10.2020r., 

do godziny 15.00.

Dodatkowych informacji udziela komórka członkowsko-mieszkaniowa SM „JAS-MOS” pok. 

nr 5 lub telefonicznie pod numerem 32 478 36 37. 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „JAS-MOS” z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju 

OGŁASZA USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:
USTANOWIENIE I SPRZEDAŻ PRAWA ODRĘBNEJ 
WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO 

przy ul. Słonecznej 18A,





8www.smjasmos.pl

Daj ogłoszenie do biuletynu
Zarząd Spółdzielni przypomina o możliwości zamieszczania 

ogłoszeń i reklam w Biuletynie „Nasze Mieszkanie”

1.   Reklama firm 

     (możliwość upustu ceny o 10% w przypadku zleceń na zamieszczanie reklamy w co najmniej 3 kolejnych wydaniach)

Cała 
strona
265x360 mm

900 zł netto

1/2 
strony
265x180 mm
130x360 mm

450 zł netto

www.smjasmos.pl

1/4 
strony
130x180 mm

250 zł netto

www.smjasmos.pl www.smjasmos.pl

1/8 
strony
130x90 mm

100 zł netto

Nasze 
Mieszkanie

BIULETYN INFORMACYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "JAS-MOS" 

JAS-MOS
S

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

Okładka
1/4 strony
265x90 mm

300 zł netto

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

2. Ogłoszenia niekomercyjne, wyborcze: 75% cen reklam firm

3. Mieszkańcy zasobów spółdzielni mieszkaniowych – drobne ogłoszenia dotyczące sprzedaży mieszkań – bezpłatnie;

4. Drobne ogłoszenia „kupna – sprzedaży”: 25,00 zł ne�o

Osoby lub firmy  zainteresowane zamieszczeniem materiałów w kolejnych numerach biuletynu proszone są o kontakt 
z działem organizacyjno-prawnym w siedzibie Spółdzielni przy ul. Słonecznej 18A, pokój nr 3, tel. tel. 32 47  836 34.


