
Nasze 
Mieszkanie

BIULETYN INFORMACYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "JAS-MOS" 

JAS-MOS
S

M
GRUDZIEŃ 2020
NAKŁAD: 7000 egz.
ISSN: 1644-5937

Niech tegoroczne Święta 

Bożego Narodzenia 

przyniosą Państwu zdrowie, 

pokój i nadzieję.

Niech upłyną w miłym 

optymistycznym nastroju, 

a przy tradycyjnym 

świątecznym stole 

nie zabraknie miłości 

i wsparcia rodzinnego.

Niech Nowy 2021 Rok 

upłynie pod znakiem 

szczęścia, spokoju 

i zdrowia.

Rada Nadzorcza, 

Zarząd oraz Pracownicy

Spółdzielni Mieszkaniowej 

„JAS-MOS”



Rada Nadzorcza wystąpiła do Zarządu z wnioskiem 

o wystąpienie przez Zarząd Spółdzielni do Sądu z żą-

daniem sprzedaży w drodze licytacji na podstawie 

przepisów KPC o egzekucji z nieruchomości lokalu

w Jastrzębiu Zdroju przy ul. Morcinka, do którego 

przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo. 

W  uzasadnieniu Przewodniczący RN wskazał, że do 

Spółdzielni wpływają skargi mieszkańców z jednej 

nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Morcinka 

w sprawie lokalu, którego posiadaczem jest osoba 

w chwili obecnej wynajmująca mieszkanie niezwykle 

hałaśliwym lokatorom, co powoduje, że zamieszki-

wanie w lokalach sąsiadujących jest bardzo uciążli-

we. Wywiady prowadzone w tej sprawie przez admi-

nistrację potwierdzają regularne naruszanie Regula-

minu używania lokali, porządku domowego i współ-

życia mieszkańców. Ponadto regularnie interweniuje 

w w/w lokalu Policja. Temat był również zgłaszany 

przez mieszkańców na tegorocznym Walnym Zgro-

madzeniu. Mieszkańcy domagają się stanowczych 

działań w tej sprawie. Wszystko to stanowi zdaniem 

Rady wystarczające uzasadnienie wniosku.

Zarząd wystąpił do Rady Nadzorczej z wnioskiem 

o podjęcie decyzji dot. wysokości funduszu płac na 

2021 r. Prezes Zarządu wyjaśnił, że w związku z opra-

cowywaniem w Spółdzielni projektu planu finanso-

wo-gospodarczego na  2021 rok konieczne jest usta-

lenie kosztów wynagrodzeń na 2021 rok będących 

częścią składową planu finansowo-gospodarczego. 

W przygotowanej symulacji osobowego funduszu 

płac na 2021 rok uwzględniono planowane w Spół-

dzielni zatrudnienie zgodne ze strukturą organizacyj-

ną zatwierdzoną przez Radę Nadzorczą. W wyniku 

dyskusji i udzielonych przez Zarząd dodatkowych 

wyjaśnień, Rada Nadzorcza jednogłośnie podjęła de-

cyzję o przyjęciu funduszu płac na 2021 rok.

Na posiedzeniu październikowym najważniej-

szymi omawianymi przez Radę Nadzorczą oraz 

Zarząd były następujące sprawy: 

Zarząd wystąpił z wnioskiem o podjęcie decyzji 

o przeznaczeniu środków z funduszu zasobowego 

(w wysokości ok. 5 500 zł) zgodnie z uchwałą WZ 

z 2019 r. na przebudowę chodnika i wykonanie prac 

brukarskich koniecznych z uwagi na montaż podjaz-

du dla osób niepełnosprawnych w budynku przy 

ul. Wiejskiej 9C. Zastępca Prezesa ds. technicznych 

wyjaśnił, że  w oparciu o zgodę wyrażoną przez Radę 

Zarząd wystąpił z wnioskiem o podjęcie przez Radę 

Nadzorczą decyzji dotyczącej  ustalenia wysokości 

środków finansowych z przeznaczeniem na działal-

ność społeczną w roku 2021. W wyniku przepro-

wadzonej  analizy wydatków w bieżącym roku na 

poszczególnych osiedlach Rada Nadzorcza jedno-

głośnie utrzymała dotychczasową, obowiązującą 

w 2020 r. wysokość środków przyznawanych w ra-

mach działalności społecznej.

Zarząd wystąpił z wnioskiem o zatwierdzenie zmian 

do Regulaminu rozliczania kosztów centralnego 

ogrzewania w zasobach Spółdzielni „JAS-MOS” wpro-

w miesiącu sierpniu Spółdzielnia przystąpiła do re-

alizacji wykonania podjazdu lecz po analizie i ustale-

niu z wykonawcą położenia przedmiotowego podjaz-

du w  terenie wyniknęła konieczność przebudowy na-

wierzchni z kostki betonowej kolidującej z tą inwes-

tycją oraz obniżenia chodnika przy budynku, by umo-

żliwić osobie niepełnosprawnej zjazd na drogę osie-

dlową. Rada Nadzorcza jednogłośnie wyraziła zgodę 

na  przeznaczenie środków z funduszu zasobowego 

na przebudowę chodnika i wykonanie niezbędnych 

prac brukarskich przy budynku Wiejska 9C. 

Na posiedzeniu listopadowym najważniejszymi 

omawianymi przez Radę Nadzorczą oraz Zarząd 

były następujące sprawy: 

Zarząd przedstawił Radzie informację dot. przygoto-

wania do akcji zima. Prezes Zarządu poinformował, 

że  podobnie jak w roku ubiegłym za odśnieżanie 

i utrzymanie szorstkości dojść do budynków, chod-

ników, schodów terenowych, nawierzchni dróg, 

miejsc postojowych i parkingów odpowiedzialna jest 

firma MASBUD w ramach usługi całorocznego utrzy-

mania porządku na  terenach zewnętrznych należą-

cych do Spółdzielni. W okresie zimowym w przypad-

ku niesprzyjających warunków atmosferycznych 

w weekendy nadzór będą pełnić służby administracji 

w ramach dyżurów, a w razie konieczności kontroli 

w terenie. Dodatkowo Prezes Zarządu poinformował, 

że Spółdzielnia jest w trakcie rozstrzygnięcia przetar-

gu na całoroczne utrzymanie porządku nieruchomo-

ści. Na zapytanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej 

Prezes Zarządu poinformował, że umowa z firmą 

MASBUD obowiązuje do końca czerwca 2021 roku. 

W wyniku udzielonych wyjaśnień RN jednogłośnie 

przyjęła informację dotyczącą akcji zima.
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Krótkie sprawozdanie z pracy Rady Nadzorczej

W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców jak 

i członków Rady, Prezes Zarządu powrócił do tematu 

możliwości dobudowy balkonów przy ul. Pomorskiej 

i Warmińskiej. Przedstawił warunki przystąpienia do 

tych prac oraz sposób realizacji i finansowania inwes-

tycji. Wyjaśnił, że warunkiem przystąpienia do prac 

jest zgoda mieszkańców na wykonanie i sfinansowa-

nie tego zadania wyrażona przez co najmniej 55% 

użytkowników lokali w danym budynku. Przyjęto, że 

sfinansowanie zadania odbywać się będzie ze środ-

ków zgromadzonych w ramach funduszu remonto-

wego i będą one dotyczyły wszystkich mieszkańców 

nieruchomości, a przeznaczone będą na wzmocnie-

nie elewacji (budowa konstrukcji nośnej) umożliwia-

jącej montaż balkonów przy każdym mieszkaniu i roz-
2liczany na m  powierzchni użytkowej mieszkania oraz 

z funduszu celowego na montaż balkonów, który 

będzie dotyczył jedynie tych mieszkańców, którzy 

wyrażą zgodę na montaż balkonu i będzie rozliczany 

na mieszkanie. Zarząd przewiduje rozłożenie kosz-

tów montażu balkonu (raty) na okres pięcioletni.  

Z protokołami z Posiedzeń Rady Nadzorczej, które 

odbyły się w październiku i listopadzie 2020 r., człon-

kowie Spółdzielni mogą zapoznać się na stronie inter-

netowej www.smjasmos.pl. 

Dziękuję za uwagę.

wadzając zapis, który reguluje sposób rozliczenia 

kosztów c.o. w budynku, którego mieszkańcy nie wy-

razili zgody na wymianę i montaż nowych podziel-

ników, a dotychczas byli rozliczani na podstawie ich 

odczytów. Prezes wyjaśnił, że taka sytuacja zaistniała 

na naszych zasobach. Mieszkańcy nie wystąpili 

z wnioskiem o zmianę sposobu rozliczania kosztów 

c.o. z podzielników na rozliczenie wg powierzchni 

użytkowej, a podczas wymiany podzielników w 2020 

roku nie udostępnili lokali do montażu nowych po-

dzielników, pomimo wyznaczonych trzech terminów. 

W związku z zaistniałą sytuacją nie ma możliwości 

prawidłowego rozliczenia kosztów centralnego 

ogrzewania zgodnie z obowiązującym obecnie Regu-

laminem i konieczne jest wprowadzenie dodatko-

wych regulacji w tym zakresie. Rada Nadzorcza za-

twierdziła Aneks nr 1 do Regulaminu rozliczania kosz-

tów centralnego ogrzewania podejmując stosowną 

uchwałę.  

Bartłomiej Sułkowski  

Przewodniczący Rady Nadzorczej SM „JAS-MOS”. 

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

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

informację jakimi najważniejszymi sprawami zajmowała się Rada Nadzorcza w miesiącach: październik i listopad 2020 r. 
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Pomimo wielu ograniczeń Rada Nadzorcza 

wykonywała swoje zadania statutowe zgodnie 

z założonym planem na rok 2020. Zarząd reali-

zował swoje zadania ustawowe oraz zgodnie 

z założonym harmonogramem. Nasi praco-

wnicy z wielkim poświęceniem realizowali 

swoje prace oraz usługi na Państwa rzecz. 

Warto przypomnieć, że gdy dotknęła nas wszy-

stkich epidemia pracownicy zdecydowali się 

na zawieszanie części świadczeń z wynagro-

dzeń co pozwoliło zakupić środki ochrony za-

bezpieczające lokatorów i nas przed zakaże-

niem.  Pomimo wielu trudności udało się nam 

wspólnie przeprowadzić Walne Zgromadzenie 

podsumowujące 2019 rok z zachowaniem ry-

gorów sanitarnych. Bezpośredni kontakt z lo-

katorami w tym roku był bardzo utrudniony, 

a dla mnie osobiście jest on bardzo ważnym 

elementem pracy. Pomimo ograniczeń udało 

się zorganizować jedną serię spotkań konsul-

tacyjnych w terenie. Za Wasz udział i zaanga-

żowanie w tych spotkaniach bardzo dziękuję. 

Nasza Spółdzielnia, pomimo tych trudności, 

starała się wykonywać swoje obowiązki na 

bieżąco i realizować wszystkie zadania eksplo-

atacyjne, remontowe i księgowo–finansowe. 

Dzięki wyrozumiałości naszych wspaniałych 

lokatorów, nasi pracownicy mogli spokojnie 

wykonywać swoje obowiązki.  

Szanowni Mieszkańcy

Mijający rok „spod znaku wirusa” nie był łat-

wym rokiem dla nas wszystkich. Pod bardzo 

dużymi rygorami zachowania bezpieczeństwa 

(dystans, maseczki, mycie rąk) musieliśmy 

normalnie funkcjonować. Brak bezpośre-

dniego kontaktu naszych pracowników z loka-

torami powodował wiele utrudnień w funkcjo-

nowaniu naszej Spółdzielni. Mimo przech-

odzenia przez wielu z nas (lokatorów i pra-

cowników) etapu kwarantanny, także choroby 

na COVID 19, wszyscy staraliśmy codziennie 

normalnie żyć, pracować. 

Szanowni Państwo

Prezes Zarządu SM „JAS-MOS” 

W tym wydaniu biuletynu „Nasze mieszkanie” 

przedstawiamy krótkie, wyrywkowe sprawo-

zdanie z efektów naszej pracy w bieżącym 

roku. Wyrażam nadzieję, że przyszły rok będzie 

„normalnym rokiem” i będziemy mogli swo-

bodnie spotykać się w terenie na spotkaniach 

konsultacyjnych. Zapewniam Państwa, że 

Rada Nadzorcza, Zarząd oraz wszyscy pra-

cownicy Spółdzielni oraz firm zewnętrznych, 

pomimo trudnej sytuacji epidemiologicznej,  

dokładają wszelkich starań, aby nasze usługi 

i świadczenia na Waszą rzecz były jak najwyż-

szej jakości. 

Piotr Szereda

Szanowni Mieszkańcy

Mija 2020 rok

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS”, w odpowie-

dzi na wnioski mieszkańców ul. Pomorskiej i Warmińskiej, 
podjął przygotowania do stworzenia możliwości dobudo-

wy balkonów na tych budynkach. 
Jednym z warunków przystąpienia do realizacji tego zada-

nia jest wyrażenie zgody na jego wykonanie i sfinansowa-

nie wyrażonej przez co najmniej 55% użytkowników lokali 
w danym budynku. W związku z powyższym Zarząd wysłał 

do lokatorów informacje z szacowanymi kosztami kom-
pleksowej dobudowy balkonów w ich budynkach. Koszty te 

pokrywane będą ze środków podwyższonego funduszu 
remontowego części wspólnej nieruchomości oraz stwo-
rzonego dodatkowo funduszu celowego.

Wzrost funduszu remontowego będzie dotyczył wszystkich 
mieszkańców nieruchomości, a przeznaczony zostanie na 

wzmocnienie elewacji poprzez wykonanie konstrukcji noś-
nej umożliwiającej montaż balkonów przy każdym miesz-

2kaniu (w każdym czasie) i rozliczany będzie na m  powierz-

chni użytkowej mieszkania. Wysokość funduszu będzie 
uzależniona od liczby budynków na danej nieruchomości, 

stanu technicznego budynków oraz obecnej stawki. W 
związku z tym wzrost opłaty na fundusz remontowy, w za-

2leżności od nieruchomości, może wynieść od 0,90 zł/m  do 
22,95 zł/m  powierzchni użytkowej.

Fundusz celowy na montaż balkonów będzie dotyczył jedy-

nie tych mieszkańców, którzy wyrażą zgodę na montaż bal-
konów - będzie on rozliczany na mieszkanie i będzie prze-

znaczony na pokrycie kosztów zabudowy balkonu przy 
mieszkaniu. Koszt ten wyniesie około 9 500 złotych za bal-

kon o wymiarach ok. 3,0 x 1,2 m o konstrukcji aluminiowej 

z podłogą z blachy ryflowanej i wypełnieniem ze szkła bez-
piecznego mlecznego (dokładne wymiary i konstrukcja 

zostaną określone w projekcie technicznym). 
Mieszkańcy ul. Warmińskiej oraz ul. Pomorskiej w informa-

cji mają przedstawione szacowane koszty prac i kredytu na 
ten cel.  Szczegółowe koszty prac i koszty pożyczki uzyska-
my po przeprowadzeniu przetargu na przedmiotowe robo-

Zarząd SM „JAS-MOS” zwraca się z prośbą o wypełnienie 

i dostarczenie ankiet do administracji osiedlowej lub 
skrzynki pocztowej zwrotnej do dnia 15.12.2020 r. Ankiety 

dostarczane po tej dacie nie będą brane pod uwagę.

Obecnie trwa ankietowanie wszystkich mieszkańców bu-
dynków na os. Pionierów, które nie posiadają balkonów, 

a prace zostaną rozpoczęte w pierwszej  kolejności na tych 
budynkach, gdzie poparcie dla zaproponowanej dobudo-

wy balkonów będzie najwyższe. Rozpoczęcie realizacji prac 

przewiduje się na rok 2022 i lata kolejne.

ty i negocjacji cenowych z bankiem kredytującym. Przyg-
otowanie inwestycji planuje się w 2021 r., po uzyskaniu zgo-

dy 55 % użytkowników lokali w budynku, którzy złożą załą-
czone do ankiet oświadczenie dotyczące zgody na wykona-

nie planowanych prac i pokrycie kosztów zadania w ramach 
składek na fundusz remontowy i wydzielony fundusz 
celowy. 

Poglądowe zdjęcia proponowanych balkonów można 
zobaczyć powyżej.

DOBUDOWA BALKONÓW 
NA OS. PIONIERÓW

W grudniu 2020 r. na posiedzenie Rady Nadzorczej zostanie 

przedłożony wniosek o zatwierdzenie planu remontów na 
2021 r. W tym roku, ze względu na panującą w naszym kraju 

sytuację epidemiologiczną, niestety nie można było zorga-

nizować spotkań remontowych z mieszkańcami w tym za-
kresie. W związku z tym w planie umieszczono najbardziej 

pilne potrzeby do realizacji na poszczególnych nierucho-

mościach wg oceny służb technicznych oraz uwzględniono 

wnioski wpływające od naszych mieszkańców do Spółdziel-
ni, w miarę możliwości finansowych. 

Na całych zasobach mieszkaniowych Spółdzielni zaplano-

wano wykonanie robót o wartości ponad 5,6 mln zł. W po-
niższej tabeli przedstawiamy zbiorowe zestawienie plano-

wanych prac.

PRACE REMONTOWE NA 2021 ROK

Roboty remontowe są finansowane ze zgromadzonych na 

poszczególnych nieruchomościach opłat na funduszu re-
montowym, tzn., że każda nieruchomość sama finansuje 
prace, które są na niej przeprowadzane. Po podjęciu stosow-

nej uchwały przez Radę Nadzorczą, w gablotach ogłoszeń 

umieszczonych na klatkach schodowych, zostanie umiesz-
czony szczegółowy zakres prac remontowych przewidzia-
nych do realizacji na poszczególnych nieruchomościach.
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Termomodernizacja

Ten rok był kolejnym rokiem postępu termomodernizacyjnego. 

Na wniosek lokatorów przeprowadziliśmy termomodernizację na 

sześciu budynkach przy ul. Słonecznej 32-42, 4-8, Krótkiej 2-6, 

Zielonej 76 A-J, 1-3, 33-43 na ogólną kwotę 3  710  000 złotych. 

Warto przypomnieć, że około 30 % tej inwestycji podlega dofinasowaniu, 

a wynikiem jest poważne obniżenie kosztów w naszych mieszkaniach.

Działalność Spółdzielni 
w 2020 roku

wybrane zagadnienia
Rok 2020 trudny dla nas wszystkich był również trudny w działalności Spółdzielni. Jednak, jak już wielokrotnie 

informowaliśmy, Spółdzielnia działała normalnym trybem, pomimo wielu ograniczeń. Pracownicy Spółdzielni 

wykonywali swoje obowiązki sumiennie z pełnym zaangażowaniem. Oprócz codziennego utrzymania 

nieruchomości realizowane były założone prace remontowe i eksploatacyjne. Służby ekonomiczne 

prawidłowo prowadziły wszelkie rozliczenia i konieczne z punktu prawnego rejestry, a Członkowie Spółdzielni 

byli na bieżąco obsługiwani. W poniższym materiale przedstawiamy wyrywkowe efekty działań w 2020 roku. 

W okresie od 01.01.2020 r. do 30.11.2020 r. zrealizowano roboty brukarskie 

na łączną kwotę 132  098,02 zł.   Wykonano, m. in remonty chodników przy 

ul. Krasickiego oraz ul. Słonecznej, remont parkingu przy ul. Wiejskiej oraz 

placu manewrowego przy ul. Ofiar Faszyzmu 12-16.   Ponadto wykonano 

wymianę obróbek blacharskich pasa nad i podrynnowego wraz z wymianą 

rynien i rur spustowych na budynkach oraz pokrycia dachowego wraz 

z dociepleniem stropodachu przy ulicach: Pomorskiej, Warmińskiej. Andersa 

i Morcinka za ogólną kwotę 129 500 złotych. 

Roboty brukarskie i dekarskie

Malowanie Klatek 

W 2020 roku na zasobach Spółdzielni malowano 

klatki schodowe w budynkach na następujących 

ulicach: Poprzeczna, Wiejska, Krasickiego, 

Słoneczna, Zielona, Harcerska. Prace zostały 

wykonane na ogólną kwotę 542 000 złotych. 

Roboty elektryczne

w budynkach przy ul. Wiejskiej. Realizujemy montaż nowego oświetlenia 

ewakuacyjnego w budynkach przy ul. Kaszubskiej i Śląskiej. 

W minionym roku wykonaliśmy wiele robót elektrycznych między innymi: 

wymiana obwodów i opraw w budynkach przy ul. Poprzecznej i Kopernika. 

Wymiana rozdzielni elektrycznych wraz z osprzętem w budynku przy 

ul. Krasickiego. Ogólna kwota wykonanych zadań to 498 435,23 zł.

ul. Wyspiańskiego. Także dokonaliśmy wymiany rozdzielni głównych 

Zostało wykonane oświetlenie placu rekreacyjnego i zabaw przy 
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na ogólną kwotę 1 360 000 złotych. 

Wymiana wind

Zrealizowano wymianę ośmiu dźwigów osobowych 

w budynkach przy ulicy Śląskiej i Kaszubskiej 

Windykacja

1. Skierowane pozwy do Sądu Rejonowego 

Zarząd SM „JAS-MOS” na bieżąco analizuje stan zaległości w Spółdzielni w zakresie 

wnoszenia opłat za lokale mieszkaniowe. Służby windykacyjne sprawują bez-

pośredni nadzór nad dłużnikami i prowadzą wzmożone działania w celu odzyski-

wania należności z tytułu opłat czynszowych. Pracownicy działu windykacji docierają 

do dłużników informując ich o możliwości rozłożenia  zaległości  na raty oraz o możli-

wości uzyskania pomocy finansowej  w postaci  dodatku mieszkaniowego. W okresie 

pandemii procedura windykacyjna została bardzo ograniczona oraz znacznie 

wydłużyły się procedury komornicze i sądowe.

 - o zapłatę        51

Działania windykacyjne  (I – XI/2020)

 - o eksmisję        1

 Wartość skierowanych pozwów o zapłatę    218  177,91 zł

2. Kwota wyegzekwowana przez Komornika Sądowego   235  089,55 zł

3. Ilość zadłużonych mieszkań      760

5.  Kwota zadłużenia 

4. Ilość odzyskanych mieszkań     12

Lp.  Rodzaj  podejmowanych działań windykacyjnych     Od I-XI 2020

 - listopad 2019       1 963 820,67 zł

 - listopad 2020       1 706 320,71 zł

 Pisma wysłane do dłużników     538

Ogródki przyblokowe

Kontynuowane są prace upiększające na zasobach. 

Wykonano 61 nowych ogródków przed budynkami.

5

W tym roku wykonaliśmy osiem nowych instalacji gazowych 

w budynkach przy ulicach:  Zielonej, Andersa, 26 Marca, 

Karola Miarki, Konopnickiej, PCK, Wyszyńskiego 

na ogólną kwotę 1 206 796 złotych.

Wymiana i modernizacja 
instalacji gazowych

ź 6 umów  notarialnych na ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej wła-

sności,

Działalność członkowsko-mieszkaniowa

W bieżącym roku w ramach działalności mieszkaniowej w Spółdzielni zorga-

nizowano 6 przetargów na najem lokali mieszkalnych oraz 5 przetargów na 

ustanowienie i zbycie prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych. W wyniku 

przeprowadzonych przetargów podpisano 6 umów najmu oraz 3 umowy no-

tarialne z nabywcami prawa własności.Ponadto w wyniku pozytywnie roz-

patrzonych wniosków osób zajmujących lokale mieszkalne, zgodnie z obowią-

zującymi przepisami prawa, zawarto:

ź 1 umowę notarialną na przywrócenie spółdzielczego własnościowego prawa 

do lokalu mieszkalnego,

ź 1 umowę ustanowienia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu miesz-

kalnego,

ź 2 umowy najmu lokali mieszkalnych. 

Do dnia 7 grudnia 2020r., do Spółdzielni wpłynęło 259 aktów notarialnych 

i 23 postanowienia sądowe potwierdzające zbycie/nabycie praw do lokali 

mieszkalnych. 

Ilość członków Spółdzielni na dzień 07.12.2020 r. – 7  422 osoby.     

Wiaty śmietnikowe

Morcinka za ogólną kwotę 144  955 zł.

W bieżącym roku Spółdzielnia kontynuowała montaż wiat 

śmietnikowych na zasobach. Wykonano 6 sztuk wiat 

na ul.: Zielonej, Miodowej, Pomorskiej, Słonecznej, 
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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.

Lokatorzy zamieszkujący w zasobach Spółdzielni 

Mieszkaniowej „JAS-MOS” są zobowiązani uczestni-

czyć w pokrywaniu kosztów centralnego ogrzewania 

poprzez uiszczanie comiesięcznych opłat zaliczko-

wych. Dostawcą energii cieplnej dla Spółdzielni jest 

firma PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa S.A. 

w Jastrzębiu-Zdroju. Koszty całkowite zakupywanego 

ciepła wynikają z faktur dostarczanych przez dostaw-

cę i są w pełni pokrywane przez Spółdzielnię. Zmiany 

taryf z  tytułu energii cieplnej dokonywane są na  

podstawie cen zatwierdzonych decyzją Urzędu Regu-

lacji Energetyki. Ostatnia zmiana taryfy dla ciepła zo-

stała wprowadzona przez URE od dnia 01.07.2020 r. 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „JAS-MOS” w okresie od 

października 2019 r. do września 2020 r., zgodnie 

z otrzymanymi fakturami od PGNiG Termika Ener-

getyka Przemysłowa S.A. w Jastrzębiu-Zdroju, ponio-

sła następujące koszty:

ź koszt opłaty stałej (niezależne od tego, ile faktycz-

nie zostało zużytego ciepła) – 3  584  404,17 zł, 

1. wg powierzchni użytkowej lokali - jeżeli grzejniki 

w budynku nie są wyposażone w podzielniki, to rocz-

ne koszty ogrzania budynku rozlicza się na poszcze-

gólne lokale w tym budynku proporcjonalnie do 

udziału powierzchni użytkowej lokalu do sumy po-

wierzchni lokali mieszkalnych i użytkowych położo-

nych w tym budynku,

 – 6  432  158,00 zł.

ź koszt opłaty zmiennej (zależne od zużycia energii 

cieplnej na budynku, tzn. zapłacimy za taką energię 

jaką zużyjemy, a koszty te ustalane są w oparciu                    

o wskazania układu pomiarowo-rozliczeniowego 

- opłata naliczana w okresie grzewczym) 

Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewa-

nia w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS” 

w Jastrzębiu-Zdroju, zatwierdzony uchwałą Rady 

Nadzorczej z dnia 30.09.2019 r. przewiduje następu-

jące sposoby rozliczania kosztów centralnego ogrze-

wania:

Rozliczenie opłat za centralne ogrzewanie 
w Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS” 
w pigułce

Zaliczki na  centralne ogrzewanie w budynkach miesz-

kalnych ustalane są przy okresowym rozliczeniu kosz-

tów energii cieplnej w  zależności od  zużycia ciepła na  

poszczególne mieszkania/budynki. Okres rozliczenio-

wy w Spółdzielni obejmuje 12 miesięcy. Większość, bo 

57,85% budynków rozliczanych jest na podstawie od-

czytów z podzielników kosztów ogrzewania, nato-

miast 42,15 % budynków rozliczanych jest wg po-
2wierzchni użytkowej mieszkań (m ).   

ź ogólną – podlegającą rozliczeniu na wszystkie 

lokale proporcjonalnie do powierzchni użytkowej,

ź indywidualną – podlegającą na rozliczeniu wg 

wskazań podzielników zainstalowanych w loka-

lach.

 2. wg wskazań podzielnika kosztów centralnego 

ogrzewania, który jest urządzeniem umożliwiającym 

indywidualne rozliczenie kosztów c.o. Całkowity 

koszt dostarczonego ciepła dla budynków opomiaro-

wanych dzielony jest na dwie części:
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ź pomieszczenie gospodarcze znajdujące się w piwnicy budynku 
mieszkalnego przy ul. 26 Marca 15 w Wodzisławiu Śl. o p .u. 7,35 m² .

ź lokal użytkowy przeznaczony na działalność biurową, usługową 
lub handlową znajdujący się na parterze budynku przy ul. Harcerskiej 2
 w Jastrzębiu-Zdroju o  powierzchni użytkowej  28,65 m²,

ź lokal użytkowy przeznaczony na działalność biurową, usługową 
lub handlową znajdujący się w PU przy ul. Wielkopolskiej 132 
w Jastrzębiu-Zdroju o powierzchni użytkowej 317,42 m²,

ź lokal użytkowy przeznaczony na działalność biurową, usługową 
lub handlową znajdujący się w budynku przy ul. Gen. Andersa 9   
w Jastrzębiu-Zdroju o  powierzchni użytkowej  113,68 m²,

ź lokal użytkowy przeznaczony na działalność biurową, usługową 
lub handlową znajdujący się w budynku mieszkalnym przy ul. 1 Maja 2-8 
w Jastrzębiu-Zdroju o  powierzchni użytkowej  35,70 m²,

ź lokal użytkowy przeznaczony na działalność biurową, usługową 
lub handlową znajdujący się na parterze budynku przy ul. Górniczej 38 
w Jastrzębiu-Zdroju o powierzchni użytkowej  7,60 m²,

ź lokal użytkowy przeznaczony na działalność biurową, usługową 
lub handlową znajdujący się w budynku przy ul. Ofiar Faszyzmu 14 
w Jastrzębiu-Zdroju o  powierzchni użytkowej  78,30 m²,

ź lokal użytkowy przeznaczony na działalność biurową, usługową 
lub handlową znajdujący się na parterze budynku przy ul. Górniczej 40
 w Jastrzębiu-Zdroju o  powierzchni użytkowej  22,21 m²,

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS” 
w Jastrzębiu-Zdroju informuje,  że posiada do wynajęcia:

Bliższe informacje na temat wolnego lokalu można uzyskać 
w siedzibie Spółdzielni przy ul. Słonecznej 18A i pod numerem 
telefonu: 32  478 36 53.

INFORMACJA

wzorem lat ubiegłych.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS” 

informuje, że osoby, które wyraziły chęć 

dokonywania opłat czynszowych za 

pośrednictwem książeczki, otrzymają nową 

książeczkę opłat na rok 2021 w miesiącu 

grudniu 2020 r. do skrzynki pocztowej, 

JAS-MOS
S

M


