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W tym numerze naszego biuletynu przedstawiamy 

państwu sprawozdania Rady Nadzorczej oraz Zarządu 

SM „JAS-MOS” za  rok 2020 (COVIDOWY). Sprawozdania 

oraz bilans wraz kontrolą przeprowadzoną przez biegłe-

go rewidenta zostały przygotowane i przyjęte zgodnie 

z obowiązującymi terminami. Rada Nadzorcza wraz 

Pandemia COVID-19  wywróciła nasz świat do góry no-

gami. Trudności w prowadzeniu Spółdzielni Mieszka-

niowej nie wpłynęły jednak na realizację zadań w ubieg-

łym roku. Wobec ograniczonych możliwości zmuszeni 

byliśmy szukać rozwiązań umożliwiających kontynuację 

działalności i utrzymanie bezpiecznych warunków pracy 

pracowników, tak aby pogodzić to z realizacją zadań na-

łożonych na nas przez prawo i lokatorów. 

Pandemia COVID-19 i ogłoszony stan zagrożenia epide-

micznego całkowicie przedefiniował organizację naszej 

pracy. Zmiana zasad funkcjonowania Spółdzielni to 

konieczność wprowadzania pracy zdalnej dla części 

pracowników, pracy na dwie zmiany i ograniczenie 

kontaktów z lokatorami. Podjęte działania miały zagwa-

rantować pracownikom i naszym lokatorom bezpie-

czeństwo w zakresie transmisji wirusa. Zalecone kwa-

rantanny oraz izolacje z powodu choroby w znaczny 

sposób ograniczały wykonywanie naszych obowiązków 

oraz w znaczny sposób utrudniały prowadzenie dzia-

łalności spółdzielczej. Podczas występowania trzeciej 

fali transmisji wirusa obowiązujące w Spółdzielni zasady 

pracy  okazały się niewystarczające, gdyż bardzo duży 

procent zachorowań spowodował ograniczenie wyko-

nywania niektórych prac. 

Szanowni państwo, odsyłam Was do dzisiejszej publika-

cji naszego materiału. Dziękuję wszystkim pracowni-

z Zarządem przygotowała też terminarz organizacji 

sześciu części Walnego Zgromadzenia, choć w pełni 

sobie zdajemy sprawę, że wzorem ubiegłego roku 

w związku z panująca pandemią te terminy mogą być 

przesunięte. W ubiegłym roku udało się przeprowadzić 

w sposób bezpieczny tą  procedurę w miesiącu wrześniu. 

Mamy nadzieję, że w tym roku też zrealizujemy swoje 

podstawowe obowiązki zgodnie z obowiązującymi prze-

pisami prawa. 

kom, którzy pomimo sporych kłopotów organizacyjnych 

(zdrowotnych) zdołali wypełnić swoje zadania w termi-

nie. Dzięki ich zaangażowaniu, profesjonalizmowi 

w ubiegłym roku zadania oraz sprawozdanie z działal-

ności zostało wykonane zgodnie z obowiązującym pra-

wem.  

Piotr Szereda 

Dziękuję Wam drodzy lokatorzy za współpracę, zaanga-

żowanie oraz za wyrozumiałość w tych trudnych czasach.

Prezes Zarządu SM „JAS-MOS”.  

  

Organizacja pracy Spółdzielni 
Mieszkaniowej „JAS-MOS” 
w okresie 
pandemii 
Covid-19
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Lustracja Spółdzielni

Zarząd informuje, że zgodnie z postanowie-

niami Ustawy „Prawo Spółdzielcze” Regional-
ny Związek Rewizyjny Spółdzielczości Miesz-

kaniowej w Katowicach w okresie od 1 lipca 
2020 roku  do 14 sierpnia 2020 r. przeprowa-

dził lustrację pełną Spółdzielni Mieszkaniowej 

„JAS-MOS”. Badaniem lustracyjnym objęta 
została działalność Spółdzielni za okres od 

1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2019 r. 
Badanie lustracyjne nie wykazało żadnych za-

strzeżeń, co do legalności, rzetelności i gospo-

darności w działalności Spółdzielni. Rada Nad-
zorcza, po zapoznaniu się z listem polustracyj-

nym Związku Rewizyjnego, Protokołem z lu-
stracji oraz po wysłuchaniu Lustratora jedno-

głośnie przyjęła protokół z lustracji. Zgodnie 
z przepisami ustawy Prawo Spółdzielcze, Rada 

Nadzorcza jest zobowiązana przedstawić 

wnioski polustracyjne Walnemu Zgromadze-
niu, a Zarząd zobowiązany jest poinformować 

Członków o ich realizacji. 

Wymiana wind

W liście polustracyjnym skierowanym do Za-

rządu i Rady Nadzorczej Spółdzielni Regio-
nalny Związek Rewizyjny Spółdzielczości 
Mieszkaniowej nie sformułował żadnych 

wniosków. Na uwagę zasługuje fakt, że w trak-
cie przedstawiania Radzie Nadzorczej (na po-

siedzeniu plenarnym w dniu 28.09.2020r.) in-
formacji dotyczącej przeprowadzonej lustra-

cji, Lustrator o działalności Spółdzielni wypo-

wiadał się w samych superlatywach. Zarząd 
podkreśla, że jego priorytetowym zadaniem 

jest prowadzenie wszystkich prac, robót in-
westycyjnych i organizacyjnych rzetelnie, go-

spodarnie i zgodnie z wymogami obowiązują-
cego  prawa.  

Decyzja o modernizacji wind w naszej Spół-
dzielni była przez wiele lat odkładana w czasie, 

przede wszystkim z uwagi na kwestię związa-

ną z finansowaniem tego typu wysokonakła-
dowych inwestycji. Zdaniem obecnego Za-

rządu, taka praktyka jest nie do przyjęcia. 
Powodowała ona bowiem, możliwość genero-

wania sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu 
mieszkańców. Blisko połowa dźwigów osobo-
wych w naszych zasobach wymaga wymiany 

na energooszczędne i w większym stopniu do-
stosowane do potrzeb osób niepełnospraw-

nych. Zwłaszcza w budynkach przy ulicy Ślą-
skiej i Kaszubskiej. W tych obiektach windy 

powinny być przede wszystkim bezpieczniej-

sze. Wymagania w zakresie podnoszenia bez-
pieczeństwa nakłada na nas również norma 

SNEL Europejskiego Instytutu Normalizacyj-
nego, według której właściwie każda winda po 

20 latach użytkowania powinna zostać wy-
mieniona. Problem wymiany dźwigów osobo-
wych w naszej Spółdzielni staje się szczególnie 

pilny w blokach 11-kondygnacyjnych budowa-

nych w latach 1970-1990, w których wyłącza-
nie 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 windy, jest niejednokrotnie 
zadaniem ponad ich siły. Zarząd Spółdzielni 

w miesiącu wrześniu 2017 roku, w trakcie spo-

tkań w terenie, przy ul. Śląskiej i Kaszubskiej 
przeprowadził konsultacje z lokatorami, cze-

go konsekwencją stało się przygotowanie 
programu wymiany dźwigów osobowych 

w okresie najbliższych trzech lat, począwszy 
od  2018 do 2020 roku. Potwierdzamy, że plan 
ten został wykony w 100% i dokonano wymia-

ny 14 wind w tych blokach. W tym roku oraz 
w kolejnych latach planujemy dalszą wymianę 

dźwigu przy u. Zielonej. 

Rozpoczęty w 2015 roku montaż kamer na te-
renach zewnętrznych jest sukcesywnie konty-

nuowany. Kamery są również instalowane 
w klatkach schodowych, na wniosek naszych 

lokatorów, po przeprowadzeniu ankietowa-

nia. Jednocześnie przypominamy, że przepisy 
prawa nie zezwalają na udostępnianie przez 

Spółdzielnię nagrań z naszego monitoringu 
mieszkańcom. Celem stosowanego monito-

ringu jest zwiększenie bezpieczeństwa osób 
przebywających na terenie objętym monito-
ringiem, a także ochrona własności nierucho-

mości i ruchomości Spółdzielni i jej lokatorów, 
który stanowi prawny interes prowadzonego 

wideonadzoru. Wybór obszaru podlegającego 
nadzorowi jest starannie analizowany oraz po-

party wnioskami uzasadniającymi jego stoso-

wanie na określonym obszarze. Monitoring 
jest instalowany w poszczególnych lokaliza-

cjach w celu zwiększenia bezpieczeństwa 
mieszkańców nieruchomości i skutkuje re-

dukcją naruszeń porządku publicznego oraz 
ogranicza zachowania sprzeczne z prawem. 
Spółdzielnia udostępnia dane z monitoringu 

uprawnionym organom wykonującym funkcje 

Monitoring

Termomodernizacja - środki zewnętrzne

W 2020r. Spółdzielnia Mieszkaniowa „JAS-

MOS” zrealizowała termomodernizację 5-ciu 
budynków na łączną kwotę 2 697 200 zł 

w oparciu o środki pozyskane z Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej. Według aktualnie obwiązujące-

go stanu prawnego Spółdzielnia może ubiegać 
się o umorzenie 30% przyznanych środków. 

Poza tym ubiegano się o przyznanie środków 
unijnych w ramach programu Infrastruktura 

i Środowisko. W wyniku przeprowadzonego 

konkursu Spółdzielnia pozyskała na ten cel 
726 736,24 zł z przeznaczeniem na docieple-

nie i wykonanie instalacji fotowoltaicznej na 
dwóch budynkach. Zgodnie z wnioskami naszych lokatorów Za-

rząd Spółdzielni podjął działania moderniza-
cyjne i inwestycyjne z funduszu eksploatacyj-

nego. Zaprojektowane działania wdrażamy 
w życie i odbywa się to zgodnie z Państwa 

wnioskami uwzględniając możliwości finan-
sowe danych nieruchomości. Modernizując 
place zabaw wprowadzamy nowe urządzenia  

zabawowe, w celu ujednolicenia stosujemy 
jeden wzorzec kolorystyki sprzętu i ogrodzeń. 

W 2018 roku realizując  Państwa wnioski roz-
poczęliśmy budowę placów rekreacyjnych dla 

dorosłych z funduszy własnych. Powstały już 

cztery takie obiekty przy ulicach: Krasickiego, 
Kaszubskiej, Warmińskiej i Zielonej. Realizu-

jąc także wniosek lokatorów rozpoczęliśmy 
modernizację ogródków przed budynkami. 

Mieszkańcy wymagają od nas, żeby tereny wo-
kół budynków wyglądały starannie, dlatego 
angażujemy się również w te prace. Od kliku 

lat za te tereny odpowiada główny specjalista, 
który koordynuje prace na całych zasobach, 

kieruje pracami firm zewnętrznych, ale także 
naszymi pracownikami. Prace upiększające 

nasze tereny oczywiście są bardzo kosztowne 

i pracochłonne, dlatego realizujemy je w miarę 
posiadanych środków. Wiedzą o tym nasi lo-

katorzy, którzy angażują się czasami w te pra-
ce  i samodzielnie własnymi siłami realizują 

publiczne, takim jak Policja, Sąd, Prokuratura, 
które zwrócą się o ich przekazanie we właści-

wym trybie. Rejestrowane przy pomocy moni-
toringu dane podlegają nadpisywaniu po upły-

wie 14 dni od ich utrwalenia. Program moni-
toringu niejednokrotnie przyczynił się do wy-
krycia uczestników, którzy dopuścili się nisz-

czenia naszego mienia. Wiele spraw nasze 
służby załatwiły polubownie i sprawcy zapła-

cili za naprawę wyrządzonych szkód; ale też 
dzięki bardzo dobrej współpracy z Policją 

sprawcy zostali wykryci, a ich sprawy znalazły 

dalszy bieg procesowy.  

Pomieszczenia socjalne i biurowe

Sprzątanie całości klatek

blokami i wiaty gospodarcze

Pomieszczenia wspólne 

Jednym z zaległych zadań, z którym musiała 

zmierzyć się Spółdzielnia w minionych latach 
było dokończenie realizacji nakazu Państwo-
wej Inspekcji Pracy oraz wniosków Państwo-

wego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
w zakresie dostosowania pomieszczeń socjal-
nych dla pracowników (szatnie, WC itd.) oraz 
biur administracji i biura Zarządu do obowią-

zujących przepisów bezpieczeństwa i higieny 

pracy oraz norm sanitarnych. Dzięki decyzji 
Walnego Zgromadzenia w roku 2019 mogliś-

my sukcesywnie, głównie siłami własnymi do-
konać remontu i modernizacji tych pomiesz-

czeń. W ubiegłym roku udało się wyremonto-
wać kolejne pomieszczenia. W tym roku pozo-
stało nam dokończyć remont administracji 

w Wodzisławiu Śl. oraz planujemy pomalować 
elewację budynku przy ulicy Słonecznej 18a.

i piwniczne

Od 1 czerwca 2016 roku Zarząd podjął działa-
nia 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 

jesiennych spotkań „remontowych” w 2015 

roku i jego założenia nadal realizujemy. Zarząd 
może jednoznacznie potwierdzić, że sprzą-

tanie klatek schodowych spotkało się z dużą 
aprobatą naszych mieszkańców, a nasi praco-

wnicy starają się ze wszelkich miar wykony-
wać rzetelnie swoje zadania. 

dla dorosłych, ogródki przed 

Pomieszczenia socjalne oraz 
pomieszczenia biurowe

Zarząd wyznaczył sobie również cel uregulo-
wania wykorzystywanych przez naszych loka-

torów piwnic oraz pomieszczeń wspólnych. 
Rada Nadzorcza określiła zasady wykorzysta-

nia części wspólnych, np. suszarni, pralni, 
schowków, wsypów, komórek itp. Pracownicy 

administracji dokonali oceny i  przeprowadzili 

inwentaryzację  pomieszczeń piwniczych oraz 
innych 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 umowami ze Spółdzielnią Mieszka-
niową „JAS-MOS” wnoszą stosowne opłaty.

Place zabaw i rekreacji 

Jednym z zaległych zadań, z którym musiała 
zmierzyć się Spółdzielnia w minionych latach 

było dokończenie realizacji nakazu Państwo-
wej Inspekcji Pracy oraz wniosków Państwo-

wego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
w zakresie dostosowania pomieszczeń socjal-
nych dla pracowników (szatnie, WC itd.) oraz 
biur administracji i biura Zarządu do obowią-

zujących przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy oraz norm sanitarnych. Dzięki decyzji 
Walnego Zgromadzenia w roku 2019 mogliś-

my sukcesywnie, głównie siłami własnymi do-
konać remontu i modernizacji tych pomiesz-

czeń. W ubiegłym roku udało się wyremonto-
wać kolejne pomieszczenia. W tym roku pozo-

stało nam dokończyć remont administracji 

w Wodzisławiu Śl. oraz planujemy pomalować 
elewację budynku przy ulicy Słonecznej 18a.

Szanowni Państwo,
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS”, przedkładając Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z działalności Spółdzielni za 2020 rok, szczególną uwagę chce zwrócić na fakt, że 2020 był bardzo 
trudnym rokiem funkcjonowania naszej Spółdzielni. Pomimo wielu obostrzeń, zakazów i nakazów odpowiedniego zachowania się, Zarząd wraz z pracownikami starał się nie tylko wykonywać swoje zadania, 
ale także poprawiać ich realizację i jakość  nie patrząc na trudny czasu epidemii. Zdajemy sobie sprawę jako Zarząd, że poprawianie efektywności zarządzania nieruchomościami oraz obsługa lokatorów  jest 
procesem ciągłym i  długofalowym. Chcemy podkreślić, że w minionym roku jako jedyna Spółdzielnia Mieszkaniowa w naszym mieście zorganizowała Walne Zgromadzenie. Przez kolejne etapy zagrożenia 
koronawirusem przebrnęliśmy w miarę spokojnie. U kilkudziesięciu naszych pracowników stwierdzono zakażenie wirusem. Założyliśmy, że ten trudny okres przejdziemy jak najbezpieczniej dla nas 
i lokatorów.  Staraliśmy się wykonywać swoje obowiązki z takim samym zaangażowaniem jak w sytuacji, w której nie było zagrożenia ze strony wirusa. Udało się zrealizować praktycznie wszystkie założone 
prace inwestycyjne, remontowe i modernizacyjne. Pomimo, że wielu pracowników było chorych i przebywało na kwarantannie, to pracowaliśmy normalnie. Choć musieliśmy ze względów oczywistych 
w znaczny sposób ograniczyć kontakt z lokatorami. Planujemy, aby ten rok poza normalnymi obowiązkami był rokiem przygotowania nowych projektów, realizacji nowych wyzwań i zadań. 

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI 
SPÓŁDZIELNI ZA 2020 ROK

(wyciąg)
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Lp. Składnik opłaty Jednostka przeliczeniowa Stan na 31.12.2019r. (zł/m-c) Stan na 31.12.2020 r. (zł/m-c)

1.

b. fundusz remontowy: 

-    członkowie

- najem, bez tytułu

-     część wspólna nieruchomości

a. Eksploatacja podstawowa:
Opłaty zależne*:       

-    nie członkowie

-  najem spółdzielnia

f. antena

l. monitoring

e. fundusz rem. - docieplenie budynku

ł. wodomierz radiowy

h. wieczyste użytkowanie

k. sprzątanie klatek schodowych

d. docieplenie budynku

-  wykonanie

g. podatki i ubezpieczenia

j. przyłącze wodno-kanaliz.

-  konserwacja

c. fundusz modernizacyjny

i. winda

m²

mieszkanie

m²

m²

m²

m²
m²

osoba

mieszkanie
mieszkanie

mieszkanie

m²

m²

m²

ilość liczników

m²

mieszkanie

 8,20 - 40,00

0,95

0,06 - 0,16

2,31 - 6,98

2,00 - 3,38
4,40 - 6,85

0,80 - 2,10 
0,01 - 0,50

1,35 - 2,23

1,56 - 2,94

1,83

0,01 - 0,28

7,44 - 23,26

3,80 - 10,00
1,67

0,27 - 2,82

11,46 - 32,50

2,39 - 4,12

8,20 - 40,00

0,80 - 2,10
0,01 - 0,50

1,95 - 3,68

4,45 - 6,45

-
1,52 - 1,98

0,01 - 0,28

1,92
0,11 - 0,44

0,27 - 2,60

12,19 - 32,50
3,80 - 10,00

 8,19 - 25,42

1,67

3,04 - 6,78

2.

 komunalnymi
- Jastrzębie-Zdrój
- Wodzisław Śląski

b. zimna woda i  odprowadzanie ścieków

-    rozl. wg podzielników
-  rozl. wg powierzchni

- Jastrzębie-Zdrój

c. opłata za gospodarowanie odpadami 
- Wodzisław Śląski

Opłaty niezależne:
a. centralne ogrzewanie

m²
kwota/m-c

m³

osoba

m³

osoba

11,61 

26,10

indywidualne zaliczki
3,02 – 6,28

13,19

12,00

2,78 - 6,34

14,86

12,00
26,10

indywidualne zaliczki

12,13

3.

Inne:

b. korytarze
c. zsyp
d. światło w piwnicy

 (suszarnie, rowerownie)
a. pomieszczenia wspólnego użytku 

pomieszczenie
mieszkanie

m²
m²

2,30 zł/m²  p.uż.
4,00 zł/m²  p.uż.

6,90 zł/m-c
1,00

4,00 zł/m²  p.uż.
6,90 zł/m-c

2,30 zł/m²  p.uż.

1,00

prace porządkowe na naszych ogródkach. Jed-
nak z biegiem lat jest coraz więcej wniosków 

lokatorów z poszczególnych nieruchomości, 

aby zadania dbania i upiększania tego terenu 
przejęli nasi pracownicy.  Koszty utrzymania 

terenów zielonych to około 200 tys. złotych 
rocznie. W 2020 roku zostało zrealizowanych  

61 nowych ogródków (w roku 2018 i 2019 wy-
konano tylko 55 ogródków). To pokazuje jak 
rośnie zapotrzebowanie na to nowe zadanie. 

Oczywiście do zakresu prac na terenach zie-
lonych wliczamy także przycinkę i wycinanie 

drzew oraz ich nasadzenia. Za kompleksowe 
utrzymanie odpowiadają pracownicy admini-

stracji, w tym dbanie o porządek, czystość te-

renów zewnętrznych oraz  koszenie traw, od-
śnieżanie chodników i ulic będących w admi-

nistrowaniu Spółdzielni. Dbanie o porządek, 
to też utrzymywanie czystości wokół punktów 

wyrzucania odpadów komunalnych. Za wy-
wóz śmieci odpowiada Urząd Miasta, za segre-
gację odpadów odpowiadają mieszkańcy, za 

utrzymanie porządku wokół tych punktów 
odpowiadają mieszkańcy oraz nasze służby. 

Na wniosek Zarządu i przy akceptacji Rady 
Nadzorczej oraz naszych lokatorów posta-

wiliśmy nowe wiaty na odpady komunale. Zad-

baliśmy, aby były one w jednakowej stylizacji 
i w pełni funkcjonalne. Do roku 2020 z fun-

duszu eksploatacyjnego postawiliśmy 56 wiat 
gospodarczych. Pozostało 10 punktów na od-

pady komunalne  do modernizacji lub budowy 
z tym, że są nieruchomości, na których wystę-
puje nie tylko problem z kosztami, ale z bra-

kiem terenu, na którym możemy zrealizować 
nowe inwestycje. Nie mniej w tym aspekcie 

jesteśmy nadal liderem w naszym mieście. 

Zarząd na bieżąco reagował oraz podejmował 

nowe działania w celu minimalizacji wysokości 
zaległości w opłatach za lokale. Zintensyfiko-

waliśmy działania w ramach tzw. miękkiej win-
dykacji wprowadzonej do procedury windyka-

cyjnej. Zaczynamy swoje działania windyka-

cyjne na samym początku powstawania zale-
głości już po dwóch miesiącach. Jest to win-

dykacja polubowna polegająca na monitowa-
niu dłużnika. Na dalszym etapie, wobec lokali 

z występującym zadłużeniem, zasadą stało się 
zmniejszanie przez Spółdzielnię zakresu 
świadczenia niektórych usług. Działania te 

mają doprowadzić do szybkiej spłaty należ-
ności, jak też sprawnego przeprowadzenia 

postępowania egzekucyjnego przez komorni-
ka, po uprzednim uzyskaniu sądowego nakazu 

zapłaty. Warunkiem skutecznej egzekucji jest 

w każdym przypadku posiadanie przez dłużni-
ka majątku, z którego można taką egzekucję 

przeprowadzić. Zadłużenie na koniec 2016 ro-
ku wynosiło 2  562 918,82 złotych i dotyczy-

ło łącznie 1878 lokali. Zmiany wprowadzo-
ne przez Zarząd spowodowały, że zadłuże-
nie spadło i na koniec roku 2019 wynosiło 

1 787  551,11 złotych. Rok 2020 tak zwany rok 
„Covidowy” spowodował mocne uderzenie w 

podstawy gospodarki, utraty wielu miejsc pra-
cy, co przełożyło się na znaczy wzrost zadłuże-

nia naszych lokatorów. W drugiej połowie 

2020 roku zadłużenie wynosiło 2  221  899,74 
(w tym wszczętych postępowań spadkowych 

na kwotę 547  482,13 zł). Rekordzista dłużnik 
to posiadający ponad 19 tysięcy złotych zobo-

wiązania z ulicy Pomorskiej. Dzięki prowadze-
niu skutecznych działań windykacyjnych na 
dzień 31 grudnia 2020 roku zadłużenie na na-
szych lokalach wynosiło 2  091 403,44 złotych 
wraz z postępowaniami spadkowymi. Praco-

wnicy windykacji nadal monitorują i prowadzą 
postępowania windykacyjne współpracując  

z komornikami, ale przede wszystkim z loka-

torami zadłużonymi, z którymi są podpisywa-
ne porozumienia umożliwiające spłacenie za-

dłużenia poza postępowaniem  komorniczym  
i rozłożeniem zobowiązania na raty. 

 

Windykacja

ź 4 umowy o ustanowienie i sprzedaż prawa 
odrębnej własności w drodze przetargu,

Zorganizowano 6 przetargów na ustanowie-
nie i sprzedaż prawa odrębnej własności lokali 

mieszkalnych oraz 6 przetargów na najem lo-
kali mieszkalnych.

ź 7 umów o ustanowienie i przeniesienie pra-
wa odrębnej własności na wniosek loka-
tora,

ź 5 umów najmu w drodze przetargu,
ź 2 umowy najmu na wniosek lokatora. 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS” 
przedstawia poniżej szczegółowe sprawo-

zdanie z działalności Spółdzielni za rok 2020 

i równocześnie sprawozdanie z realizacji swo-
ich obowiązków przez wszystkich pracowni-

ków Spółdzielni, którzy na co dzień podejmują 
szeroki wachlarz zadań na rzecz lokatorów. 

Począwszy od utrzymania porządku i czysto-
ści, zachowania dobrego stanu technicznego 
urządzeń i budynków, prowadzenia inwestycji, 

remontów i modernizacji, poprzez czuwanie 
nad aspektami finansowymi, księgowymi i roz-

liczeniami kosztów oraz czynszów, a kończąc 
na obsłudze prawnej, ochronie mienia, czy da-

nych osobowych. To zespół świetnych facho-

wców oddanych naszej Spółdzielni i za ich co-
dzienną pracę na rzecz Spółdzielni i lokatorów 

składamy im podziękowania. 

Zarząd Spółdzielni pragnie też podziękować 
Członkom Spółdzielni i wszystkim Lokatorom, 

którzy na co dzień współpracują z nami i naszy-
mi pracownikami. Dzięki Państwa aktywności, 

zgłaszanym wnioskom, uwagom oraz propo-

zycjom, poprawiamy jakość naszych usługi. 
Dzięki spotkaniom w terenie możemy na bie-

żąco reagować na Wasze propozycje. Zarząd 
deklaruje, że spotkania w terenie z Lokatorami 

będą w dalszym ciągu kontynuowane. 

Zarząd Spółdzielni korzystając z okazji, pra-
gnie serdecznie podziękować wszystkim 
członkom Rady Nadzorczej, którzy aktywnie 

uczestniczyli w jej pracach. Pragniemy bardzo 
mocno podziękować tym członkom Rady Nad-

zorczej, którzy kończą swoja pracę w tym gre-
mium po przepracowanych dwóch trudnych 

kadencjach. Wysoka frekwencja zwłaszcza 

w roku panującej pandemii na posiedzeniach 
plenarnych Rady Nadzorczej świadczy o du-

żym zainteresowaniu problemami naszej 
Spółdzielni i odpowiedzialności za pełnione 

funkcje. Szczególne wyrazy podziękowania 
kieruje do Członków Rady Nadzorczej, którzy 
ze względu na ograniczenia wynikające z usta-

wy nie będą mogli kandydować do Rady w ko-
lejnej kadencji. Dziękuję poszczególnym 

członkom Rady za zaangażowanie i aktywny 
udział w jej pracach oraz merytoryczną dysku-

sję na tematy spółdzielcze. To był trudny rok, 

ale efektywny w działaniu. 

DZIAŁALNOŚĆ CZŁONKOWSKA

PRAWA DO LOKALI MIESZKALNYCH: 
(w nawiasie prezentujemy dane z 2018 r.)

odrębna własność –  1782 (1774); 
spółdzielcze własnościowe prawo 

do lokalu 4392 (4393); 
spółdzielcze lokatorskie prawo 

do lokalu mieszkalnego 64 (65); 
umowy najmu 151 (154); 

bez tytułu prawnego 143 (150); 

wolne lokale 6 (2).  

Spółdzielnia Mieszkaniowa „JAS-MOS” na 

dzień 31.12.20 r. posiadała 7 600 członków 
w porównaniu do ubiegłego roku liczba człon-

ków spadła o 16, a wynika to ze zmian zacho-

dzących na lokalach mieszkalnych.

W 2020 roku Spółdzielnia zawarła:

* stawki kalkulowane na nieruchomości

OPŁATY ZA LOKALE MIESZKALNE W 2020 roku. Wysokość opłat czynszowych oraz składniki tych opłat: 
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Wykonanie robót eksploatacyjnych w 2020r.
Roboty eksploatacyjne realizowane są w oparciu o zatwierdzony przez Radę Nadzorczą plan 
finansowy Spółdzielni w ramach opłaty eksploatacyjnej. Zakres robót eksploatacyjnych 
zrealizowanych w 2020 roku przedstawia poniższa tabela:  

Lp. Wyszczególnienie Wykonany zakres

1.

b) ziemia

e) paliki do drzewek

g) tkanina czarna

k) palisada

a) trawa

i) szpilki, gwoździe
h) siatka rabatowa

ł) taśma mocująca

j) kamień ozdobny

c) kora 
d) paliki do drzewek

l) nawóz

Utrzymanie terenów zielonych    

f) obrzeże trawnikowe
475 mb

19,28 t.

373 worki 80l.
7 worki 50l.

8 szt.

0,90 kg

4633 szt.

3 szt.

93 worki 80l.

270 szt.
566 szt.

268 mb

1620 szt.

2.

c) sprzątanie

a) koszenie trawy
b) odmładzanie żywopłotów

Utrzymanie terenów zewnętrznych

2 x 25 539,23m² 
3 x 23 5088,58m²

389 594,93m²

3.
a) wycinka drzew

d) nasadzenia nowych drzew i krzewów

Wycinka drzew

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

1265 szt.

36 szt.
197 szt.
33 szt.

4.
Usługi kominiarskie
czyszczenie i kontrola przewodów 
kominowych i użytkowe

wszystkie lokale mieszkalne 

5. dezodoryzacja

b) wiosenna i jesienna deratyzacja

DDD
a) dezynsekcja, dezynfekcja, 

2 x 121 budynków 

1 mieszkanie odpluskwianie, 2 mieszka-
nia kompleksowe odkażanie mieszkania, 
1 mieszkanie odkażanie balkonu

2001,00 m², 13 gniazd owadów i insekty, 

6.

a) przegląd urządzeń zabawowych

d) kosze na śmieci
c) zakup piasku do piaskownic

Utrzymanie placów zabaw

b) zakup nowych elementów 
zabawowych i urządzeń siłowni

całe zasoby

11 szt.

rowerek 1 szt.

105 ton
koła spinner Tai-Chi  1 szt.

7. z placów gospodarczych
b) wywóz odpadów pobudowlanych na

c) transport piasku na place zabaw

Usługi transportowe

PSZOK

a) zbieranie odpadów pobudowlanych 

39 kursów

529 godzin

81 godzin

8.
usługa firmy
Zimowe utrzymanie terenów 

113 485,89  m² - całe zasoby  

9. Mycie okien na zewnątrz budynku 20 budynków

10. b) kosze na śmieci

d) tablica informacyjna

Pozostałe usługi
a) znaki drogowe

c) ławki 7 szt.

13 szt.

5 szt.

29 szt.

11. Wiaty śmietnikowe 6 szt.

Lp. Roboty remont. części 
wspólnych nieruch. Zakres rzeczowy robót (zł)

Wartość

1. Roboty dekarskie 
i remonty kominów  

Pomorska 17-29, 45-57, 

Ofiar Faszyzmu 1-5, 
Warmińska 16-28, 

Morcinka 6-8  

251 096,47

2.
Remont i malowanie 
klatek schodowych     Wiejska 9a, 9b 56 800,00

3.

Remont instalacji gazowej 
– zabudowa monobloków 
na inst. gazowej 

Andersa 2-4, 
K. Miarki 1, 
Konopnickiej 6, 

Kopernika 2-4, 6-8, 10-12, 11-13, 
Wyspiańskiego 1-7, 
Górnicza 38, 40, 
26 Marca 15, 
Wyszyńskiego 59-61, 
PCK 14-20

Zielona 1-3, 

Krasickiego 6,8,15, 

Andersa 1-9, 
Kurpiowska 5-13, 

1 231 495,77

4.
Remont i naprawa 
dźwigów osobowych Kaszubska 1,5

Śląska 15, 17, 1 361 979,78

5.
Roboty brukarskie, 
asfaltowe i schody 
terenowe    

Krasickiego 4, 

Zielona 1-3, 21-31, 33-43, 76 A-J, 
Harcerska 1-3, 

Andersa 23-37, 2-4, 

Ofiar Faszyzmu 12-16, 

PCK 14-20, 

Śląska 13, 

Wiejska 9c, 23b, 

Słoneczna 32-42, 

Pomorska 44-56, 17-29, 31-43, 73-85, 
Słoneczna 10-18, 

Krasickiego 3, 9, 6, 
Wyspiańskiego 1-7, Wiejska 19D, 29D 

168 480,62

Realizacja planu remontów nieruchomości budynkowych:

GOSPODARKA LOKALAMI UŻYTKOWYMI

Spółdzielnia wynajmowała w 2020 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, które były wynajmowane, bądź użytkowane na podstawie spółdziel-
czego własnościowego prawa do lokalu, mieszkańcom Spółdzielni.

Przychody z gospodarki lokalami użytkowymi   
 

Energia elektryczna  3 575,86  3 975,78

- plan remontów docieplenia - finansowany ze składek na fundusz remontowy docieplenia, oraz 
pożyczek i umorzeń z WFOŚiGW;

Dzierżawa terenu   152 243,14 135 750,21

Zaległości z tytułu opłat za najem lokali użytkowych i dzierżawę na dzień 31.12.2020 r. wynosiły 
33  798,88 zł i nastąpił spadek zadłużenia lokali użytkowych w porównaniu z rokiem ubiegłym od 
aktualnych kontrahentów o kwotę 86 721,41 zł. Z tytułu naliczenia opłat związanych 
z wynajmem lokali i dzierżawą terenów w oparciu o umowy rozwiązane w roku 2020 i latach 
wcześniejszych na dzień 31.12.2020 r. pozostały do windykacji zaległości w wysokości łącznej 
182 928,07 zł, na które tworzone są na bieżąco właściwe odpisy aktualizujące należności

-  plan remontów mienia Spółdzielni;

bezumownego korzystania  800,15   3 102,33

    Przychody za 2019r. (zł)  Przychody za 2020r. (zł)

Inne przychody: dzierżawa gruntu 

Opłata za dojazd   1 383,33  1 430,35

pod pojemniki, ryczałt za dzierżawę 

- plan remontów nieruchomości budynkowych (część wspólna) - finansowany ze składek na 
fundusz remontowy części wspólnej, kar umownych i potrąceń z zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy oraz pożyczek i umorzeń z WFOŚiGW;
-  plan remontów lokali użytkowych finansowany z odpisu części środków uzyskanych z wynajmu 
lokali użytkowych;

Tablice reklamowe   1 890,90  1 862,85

Odszkodowanie z tytułu 

RAZEM   1 016 108,60 904 729,41 

Garaże   18 524,33  20 661,36

ścian, użytkowanie drogi p. poż.  70 523,21  50 432,22

Czynsz za lokale   735 790,41 632 300,03

Działalność remontowa była prowadzona na podstawie zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą 
planów remontowych, które obejmowały:

Działalność remontowa 

Opłata za dzierżawę części dachu  31 377,27  55 214,28

 
DZIAŁALNOŚĆ REMONTOWA I INWESTYCYJNA

Wykonanie wyżej wymienionych planów obrazują poniższe tabele.
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Lp. Roboty remont. części 
wspólnych nieruch. Zakres rzeczowy

Wartość
robót (zł)

6.
Przebudowa  kanalizacji 
deszczowej Słoneczna 4-8 2 680,21

7.
Remont i wymiana 
drzwi wejściowych 
do budynków

K. Miarki 1 5 713,20

8.
Remont i wymiana drzwi 
wewnętrznych do piwnic K. Pomorska 59-71 11 086,20

9.

Remont i wymiana 
stolarki okiennej, 
zabudowa loggii szybami 
przesuwnymi

K. Miarki 6-7, 8-9
Krótka 2-6, 

56 850,43

10.
Remont schodów 
wejściowych do 
budynków

26 Marca 140-152

Zielona 1-3, 
1 Maja 2-8, 
Krasickiego 15,19, 
Wiejska 9c, 23b, 

150 700,00

11. Remont balkonów 
i balustrad balkonowych 

Pomorska 30-42, 
Andersa 6-8, 
J.P. II 15a-f

49 864,44

12. Remont włazu 
dachowego Pomorska 17-29 1 750,00

13.
Remont i naprawa  
instalacji elektrycznej

Kaszubska 1,3,5,7

Kopenika 2-4, 

Śląska 11,13,15,17, 19, 

Wyspiańskiego 1-7, 

Poprzeczna 2-6, 8-12, 

Wiejska 9a, 9b, 13c, 29b, 
455 135,23

14.
i dostępu elektronicznego  

Remont i naprawa 
instalacji domofonowej

Zielona 33-43, 76A-J

Krasickiego 1,2,3,8,

11 Listopada 7b, 11b, 

Kopernika 2-4, 

K. Miarki 1, 5, 6-7,8-9, 

Pomorska 59-71, 73-85, 

Moniuszki 4-6, 8-10, 

Ofiar Faszyzmu 1-5, 7-15, 

180 460,00

15. Remont i naprawa 
instalacji AZART Kurpiowska 5-13, 15-23 9 992,52

16.
Likwidacja wejść do 
zsypów zewnętrznych Zielona 1-3 22 000,00

17. Naprawy i  remonty 
elewacji

Słoneczna 20-30,
Andersa 2-4, 10-12,14-16 95 000,00

18. Prace projektowe Konopnickiej 6, 

Śląska 11,13,15,17, 19, 
Wyszyńskiego 55-57, 

Wrzosowa 1-19, 
Zielona 5-7, 33-43, 4-22, 24-42, 
Pomorska 32-42, 
Andersa 11-21, 

26 Marca 13, 

Kaszubska 1,3,5,7

89  900,00

19.

(udział własny)

Roboty 
termomodernizacyjne 
finansowane z fund. 
remontowego 

Zielona 33-43

150 000,00 
(całkowity koszt 

1 080 000,00 
finansowany 

z pożyczki 
z WFOŚiGW)

20.
Docieplenie ścian 
frontowych (spłata 
pożyczki i odsetek)

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

239 000,00

21.
Roboty nieplanowane 
i awaryjne

Całe zasoby wg. potrzeb 346 348,11

 RAZEM                                                                                                                                                                                        4 936 332,98

Realizacja planu remontów lokali użytkowych

Lp. Adres Rodzaj robót Wartość robót (zł)

1.   Całe zasoby Roboty nieplanowane i awaryjne 16 934,05

Realizacja planu remontów mienia Spółdzielni

Lp. Adres Rodzaj robót Wartość robót (zł)

1. Słoneczna 18A Remont budynku Zarządu 243 248,88

2. Zielona 5 Remont administracji 5 885,00

3. Kaszubska 3 Remont łazienki administracji 3 067,35

4. Staszica 8 Remont administracji 6 655,99

5. Pl. Zwycięstwa 12 Remont administracji 3 449,70

RAZEM                                                                                                                                                                                262 306,92

Realizacja planu remontów dociepleń

Lp. Adres Rodzaj robót Wartość robót (zł)

1. Słoneczna 32-42 Docieplenie ścian podłużnych i stropów piwnic 652 200,00

2.. Słoneczna 4-8 Docieplenie ścian podłużnych i stropów piwnic 300  000,00

3. Krótka 2-6 Docieplenie ścian podłużnych i stropów piwnic 330  000,00

4. Zielona 76 A-J Docieplenie ścian podłużnych i stropów piwnic 1  065  000,00

5. Zielona 1-3 Docieplenie ścian podłużnych i stropów piwnic 350 000,00

RAZEM                                                                                                                                                                            2  697  200,00

Część robót  ujętych w planie remontów na rok 2019 zostało zgodnie 
z zawartymi umowami przeniesiona i zrealizowana w roku 2020. 
Wykonanie tych prac przedstawia poniższa tabela.

Lp.
Roboty remontowe 
części wspólnych 
nieruchomości

Zakres
rzeczowy

Wartość robót (zł)

1.
Remont i malowanie 
klatek schodowych Słoneczna 10-18, Poprzeczna 1-5, 

Krasickiego 8, Wiejska 17b,  23b

Zielona 9-19, Harcerska 5-7, 
542 000,00

2.
Wykonanie zbiorczej 
instalacji SAT

Słoneczna 4-8, 32-42, 
Krótka 2-6

51 500,00

3.

Wymiana 
uszkodzonych 
stopnic na klatkach 
schodowych

Zielona 1-3, 21-31, 4-22, 24-42, 44-62, 76a-j, 
Wrzosowa 1-9, Harcerska 2-4

14 880,00

4.

Remont instalacji 
domofonowej 
(uzupełnie
nie unifonów 
w pojedynczych 
lokalach)

Warmińska 44-56, Of. Faszyzmu 2-10, 12-16, 

Kurpiowska 5-13, 

Andersa 23-37, 26 Marca 118-128

Pomorska 45-57, 59-71, 73-85, 

Zielona 1-3, 9-19, Śląska 13, 

840,00

5. Wymiana drzwi do 
piwnicy Wiejska 29b 1 186,81

6.

Wykonanie 
projektów, audytów
i wniosków do 
WFOŚiGW

Zielona 1-3, 33-43 5 738,00

7.
Naprawa pokrycia 
dachowego i montaż 
nasad kominowych

1 Maja 2-8
Kaszubska 1, 6 475,92

RAZEM                                                                                                                                                                                  622 620,73

Lp. Adres Rodzaj robót Wartość robót (zł)

1. Zielona 1-3, 5-7(3)

Wiata śmietnikowa

24 170,88

2.. Pomorska 17-29, 31-43, 45-57 (31) 21  404,50

3. Miodowa 2-4, Harcerska 2-4 27  615,81

4. Słoneczna 4-8, 10-18 (10) 22  970,44

5. Morcinka 5-7, 6-8 (7) 20  256,75

6. Zielona 9-19 (19)  28  516,72

7. Morcinka 5-7, 6-8 (7) Podjazd dla osób niepełnospr. 57  736,09

RAZEM                                                                                                                                                                                  202  671,19

INWESTYCJE

W roku 2020 Spółdzielnia, w ramach inwestycji, zamontowała 6 wiat śmietnikowych na nieru-
chomościach Spółdzielni. Ponadto wykonano również podjazd dla osób niepełnosprawnych 
przy budynku na ul. Wiejskiej 9C, który został sfinansowany z funduszu zasobowego zgodnie 
z uchwałą Walnego Zgromadzenia w 2019r. oraz dofinansowany ze środków PFRON przez OPS.
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W oparciu o przepisy ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości Spółdzielnia sporządziła za 
rok 2020 sprawozdanie finansowe składające się z bilansu, rachunku zysków i strat, zestawie-
nia zmian w kapitale (funduszu) własnym, rachunku przepływów środków pieniężnych, 
wprowadzenia do sprawozdania oraz informacji dodatkowej. 
Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2020 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. 

Bilans Spółdzielni sporządzony na 31.12.2020 r. po stronie aktywów i pasywów wykazuje 
sumę 88  464  182,21 zł

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. 
wykazuje stan kapitału (funduszu) własnego Spółdzielni na 31.12.2020 r. w kwocie 
62 120 898,13 zł oraz jego zmniejszenie w porównaniu ze stanem na koniec roku poprzedniego 
o  1  871  629,20 zł

Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wykazuje zysk netto 
w wysokości 1  254  326,24 zł

Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.   
wykazuje stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 16 930 652,78 zł co w po-
równaniu z 2019 r. wskazuje ich zwiększenie o 3  837  554,44 zł.

Poszczególne części sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2020 rok przedstawiają się 
w swym wymiarze rachunkowym następująco:

Dane dotyczące majątku Spółdzielni oraz źródeł jego finansowania zawarte zostały 
w bilansie Spółdzielni odzwierciedlającym ich stan na dzień 31.12.2020 r. (w tys. zł):

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁDZIELNI (wyciąg)

Biegły rewident do badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2020r. – firma audytor-
ska EKO-BILANS reprezentowana przez Halinę Pisarską została wybrana, na okres dwóch lat, 
przez Radę Nadzorczą we wrześniu 2019 r. po analizie złożonych do Spółdzielni ofert na wyko-
nanie powyższej usługi. 

Lp. Wyszczególnienie

2019 rok 2020 rok

A AKTYWA  TRWAŁE 62  420,7 72,1 61 475,4 69,5%

I Wartości niematerialne i prawne 255,3 0,3% 174,1 0,2%

II Rzeczowe aktywa trwałe 53  427,1 61,7% 51  106,9 57,8%

III Należności długoterminowe 1  453,9 1,7% 1  170,5 1,3%

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

V Długoterminowe rozliczenia 
międzyokres.

7  284,4 8,4% 9  023,9 10,2%

B AKTYWA OBROTOWE 24  111,1 27,9% 26  988,8 30,5%

I Zapasy 68 ,1 0,1% 66,4 0,1%

II Należności krótkoterminowe 2  215,8 2,6% 2  760,5 3,1%

III Inwestycje krótkoterminowe 16  353,3 18,9% 16  930,7 19,1%

IV Krótkoterminowe rozlicz. międzyokr. 5  473,9 6,3% 7  231,2 8,2%

  RAZEM  AKTYWA 86  531,8 100,0 88  464,2 100,0

A KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 63  992,5 74% 62  120,9 70,2%

I Kapitał (fundusz) podstawowy 47  385,9 54,8% 45  724,3 51,7%

II Kapitał (fundusz) zapasowy 15  569,9 18,0% 15  142,3 17,1%

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

IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerw. 0,0 0,0

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

VI Zysk (strata) netto 1  036,7 1,2% 1  254,3 1,4%

VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku 
otowowego

0,0 0,0

B ZOBOWIĄZANIA I REZERWY 
NA ZOBOWIĄZANIA

22  539,3 26% 26  343,3 29,8%

I Rezerwy na zobowiązania 0,0 0,0

II Zobowiązania długoterminowe 5  294,0 7% 6  436,9 7,3%

III Zobowiązania krótkoterminowe 11  112,4 12% 12  618,8 14,3%

IV Rozliczenia międzyokresowe 6  132,9 7% 7  287,6 8,2%

  RAZEM  PASYWA 86  531,8 100,0 88  464,2 100,0

kwota % udziału

Bilans – wersja skrócona (w tys. zł)

ZA LOKALE MIESZKALNE
WINDYKACJA ZALEGŁOŚCI W OPŁATACH 

Zaległości na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 2  091  403,44 zł, a ich porównanie do wielkości 
zasobów, naliczanych opłat za korzystanie z lokali oraz stanu na dzień 31.12.2019r. przed-
stawione zostało w  poniższej tabeli:

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

Lp. Wyszczególnienie 2020 rok 2019 rok

A Przychody netto  ze sprzedaży, w tym: 01 38 804 360,45 34 894 100,15

B Koszty działalności operacyjnej 08 38 911 685,33 35 647 204,95

C Zysk (Strata) ze sprzedaży (A-B) 22 -107 324,88 -753 104,80

D Pozostałe przychody operacyjne 23 664 950,89 504 994,45

E Pozostałe koszty operacyjne 28 181 731,16 354 644,27

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

32 375 894,85 -602 754,62

G Przychody finansowe 33 275 302,60 304 097,07

H Koszty finansowe 45 3 956,71 2 933,80

I
Zysk (strata) z działalności gosp. 
- Zysk brutto 52 647 240,74 -301 591,35

J Podatek dochodowy 53 158 968,00 239 336,00

K Nadwyżka przychodów netto 
z roku bieżącego (-)

56 41 145,88 4 368,86

L
z roku bieżącego (+)
Nadwyżka kosztów netto 57 807 199,38 1 582 030,69

Zysk (strata) netto (I-J- K+L) 59 1 254 326,24 1 036 734,48

Lp. Wyszczególnienie 2019 rok 2020 rok

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

2. Roczny wymiar opłat za korzystanie z lokali mieszk. (zł) 34  546  214,68 38  205 554,27

3. Zaległości w opłatach na dzień 31 grudnia (zł) 1  787  551,11 2  091  403,44

4. Zaległości w przeliczeniu na m² p. u. lokali (zł/m²) 5,66 6,62

5. Wskaźnik zadłużenia do naliczeń rocznych (%) 5,18 5,47

Zarząd na bieżąco analizuje stan należności Spółdzielni w zakresie wnoszenia opłat za lokale 
mieszkalne. Służby windykacyjne, które sprawują bezpośredni nadzór nad dłużnikami 
Spółdzielni  w sposób ciągły prowadzą działania w celu zminimalizowania należności z tytułu 
opłat za lokale. Realizowane jest dochodzenie roszczeń zarówno w formie windykacji 
polubownej, polegającej na monitowaniu dłużnika, które ma doprowadzić do spłaty należności 
jak i windykacji sądowej – która polega na uzyskaniu sądowego nakazu zapłaty, który po 
otrzymaniu klauzuli wykonalności jest podstawą do egzekucji komorniczej, której efekty 
uzależnione  są  od  majątku  jakim  dysponuje  dłużnik. 

Zestawienie ilościowe podstawowych działań windykacyjnych zrealizowanych w 2020 roku 
oraz ich porównanie do działań zrealizowanych w roku 2019 przedstawione zostało w tabeli 
na stronie 7.

Z przedstawionych danych wynika, że zadłużenie mieszkańców zasobów Spółdzielni wzrosło 
w  porównaniu do 2019 r o kwotę 303  852,33 zł. Realne zadłużenie mieszkańców wg stanu na 
dzień 31.12.2020 r. wyniosło  6,62 zł  na m²  pow. użytkowej lokali mieszkalnych. Według stanu 
na dzień 31.12.2020 r. zadłużenie wynosiło  5,47 %  w  stosunku  do  naliczeń rocznych.

kwota % udziału



Lp.
windykacyjnych
Rodzaj podejmowanych działań 

I-XII/2019 I-XII/2020
Porównanie 

2020-2019 
w %

1.

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

4058
33

1100
13

27
39

2.
- liczba spotkań
(Komisja ds. zaległości):

- osoby wezwane

Spotkania z dłużnikami 

5
142

1
17 12

20

3. - o eksmisję

Wartość skierowanych 

Skierowane pozwy do 

- o zapłatę
Sądu Rejonowego:

pozwów o zapłatę (zł)

62

214 259,00

1
54

0

236 359,22

87
0

110

4.
- o zapłatę

Uzyskane wyroki:

w tym z prawem do lokalu socjalnego

- o eksmisję 2

2

113 27
0

0

24
0

0

5.

Sprawy oddane do Komornika 
Sądowego:
- o zapłatę
- o eksmisję
- egzekucja z prawa do lokalu

Wartość spraw przekazanych do egzek. 

6
2

89

267 120,00 130  257,59

0
0

34

0

38

49

0

6.

Zrealizowane wyroki o eksmisję:

- bez wskazania lokalu socjalnego

- zdane dobrowolnie

- do lokalu socjalnego
- komisyjne wejścia 0

1
0

6 8
1

0
0

0

100
0

133

7.
Komornika Sądowego (zł)
Kwota wyegzekwowana przez 206 064,00 206  600,79 100

8.
Kwota uzyskanych przez lokatorów
dodatków mieszkaniowych (zł)

504 987,00 461 229,28 91

9. zaległości w ratach
Porozumienia w sprawie spłaty 70 9 13

10. za niedostarczenie lokalu socjalnego) 
Umowy z UM (kwoty uzyskane 537 598,00 554  417,14 103

ź w sprawie podziału nadwyżki bilansowej netto za 2019 rok.

INFORMACJE POZOSTAŁE

ź w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności za rok 2019 i udzielenia absolu-
torium Zarządowi Spółdzielni,

W oparciu o Statut i regulaminy obowiązujące w Spółdzielni w 2020 roku odbyło się 55 posie-
dzeń Zarządu. Zarząd podjął 46 uchwał w tym 28 uchwał dotyczących spraw członkowsko- 
mieszkaniowych, 9 uchwał dotyczących wyboru członka i 9 uchwał o charakterze organi-
zacyjnym.

UCHWAŁY PODJĘTE NA WALNYM ZGROMADZENIU W 2020 r.

Procedura windykacyjna została bardzo ograniczona ze względu na trudną sytuację sanitarno 
– epidemiologiczną w naszym kraju. Spółdzielnia współpracuje z Krajowym Rejestrem 
Długów, co dało możliwość wpisania na dzień 31.12.2020 roku danych 55 osób zadłużonych 
na ok. 714  313,91 zł. 

Walne Zgromadzenie w ubiegłym roku podjęło 9 uchwał;
ź  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni , 

ź w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej, 

W wyniku realizowanych w 2020 roku działań windykacyjnych wyegzekwowano od 
dłużników kwotę 156  075,57 zł z tytułu odsetek od nieterminowych zapłat.

ź w sprawie wyboru Prezesa Piotra Szereda na delegata na zjazd Regionalnego Związku 
Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach, 

Uchwały te miały charakter protokolarny i nie wymagały realizacji w bieżącej działalności 
Spółdzielni.

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. 

Zostały zawarte 83 umowy. Dotyczyły między innymi: remontu loggi i płyt balkonowych, 
balustrad; remontu schodów, chodników, robót ogólnobudowlanych, alpinistycznych, 
dekarskich, elektrycznych na zasobach Spółdzielni, remontu instalacji odgromowych, wy-
miany instalacji gazowej z montażem skrzynek na liczniki, monitoringu wizyjnego, oświetle-
nia, konserwacji kominów, wymiany drzwi wejściowych, malowania, uzupełnienia tynków 
i gładzi gipsowych na klatkach schodowych, odgrzybiania ścian, remontu daszków nad wej-
ściami do budynków, budowy parkingu, uzupełniania ubytków nawierzchni asfaltowych, 
utwardzania terenu pod montaż wiat śmietnikowych, audytu energetycznego, projektów 
przebudowy instalacji gazowej, projektu poszerzenia parkingu,  projektu budowlanego i wy-
konawczego termomodernizacji ścian i stropów oraz instalacji fotowoltaicznej, izolacji ścian 
piwnicznych i odwodnienia piwnic, konserwacji urządzeń dla osób niepełnosprawnych, jedno-
razowych kontroli okresowych budynków i pawilonów na zasobach Spółdzielni, nabywania 
towarów.
 
Średnie zatrudnienie w Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS” wynosiło 131 osób. 

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

Sprawozdanie w oryginale zostało podpisane. 

7www.smjasmos.pl

UDOSTĘPNIANIE LOKALU JEST OBOWIĄZKIEM MIESZKAŃCA

w Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS” - § 14 pkt 9 i § 29 ust. 4

Przypominamy naszym mieszkańcom o obowiązku udostępniania lokali służbom 
Spółdzielni zarówno w celu wykonania obowiązkowych okresowych przeglądów 
wynikających z art. 62 Prawa Budowlanego oraz w celu wykonania koniecznych napraw.

Niestety część lokatorów zapomina o w/w obowiązku lub nie obchodzi ich usunięcie 
awarii jeśli jej skutki nie oddziałują negatywnie na ich komfort zamieszkiwania. 

Konieczność udostępnienia lokalu jest obowiązkiem wynikającym z powszechnie 
obowiązującego prawa tj. Ustawy o Spółdzielniach mieszkaniowych - Art.61 ust. 1, 
Ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie 
kodeksu cywilnego -  Art. 10 ust. 1 jak również Statutu obowiązującego 
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY 
NADZORCZEJ SM „JAS-MOS” ZA 2020 ROK

         

6) Grażyna Rębacz    

-  12 posiedzeń plenarnych RN

Podstawą realizacji tych funkcji są przepisy zawarte w obowią-
zujących aktach prawnych i statucie Spółdzielni. Odzwier-
ciedleniem tych funkcji są między innymi plany pracy Rady i Ko-
misji Rewizyjnej. 

-  2 posiedzenia Prezydium RN

Rada Nadzorcza wykonywała stały nadzór nad działalnością 
Spółdzielni we wszystkich jej dziedzinach i sprawowała fak-
tyczną i finansową kontrolę działalności Zarządu pod kątem 
celowości i racjonalności. Realizując swoje zadania Rada Nad-
zorcza pozostawała w stałym kontakcie z Zarządem Spółdziel-
ni. Wszystkie posiedzenia odbywały się w składzie i trybie 
umożliwiającym podejmowanie uchwał. Na każdym posiedze-
niu Rady Nadzorczej Zarząd przedstawiał wyczerpujące infor-
macje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działal-
ności Spółdzielni.

8) Grzegorz Krysman   

 a) nadzoru i kontroli,

Głównymi tematami, którymi zajmowała się Rada Nadzorcza 
w okresie sprawozdawczym były:

 członek RN

9) Sławomir Maliszewski   

 c) reprezentacyjną.

1) analiza i ocena działań dot.:

II. Działalność Rady Nadzorczej 
w okresie sprawozdawczym

Rada Nadzorcza wypełniając swe statutowe zadania spełnie-
nia następujące funkcje:

 członek RN

7) Anna Skowronek    

 b) tworzenia unormowań wewnętrznych,

- kosztów zużycia energii elektrycznej w zasobach Spół-
 dzielni,

 członek RN

- realizacji planu finansowo-gospodarczego,

- zaległości w zakresie wnoszenia opłat za lokale mieszkalne,
- gospodarki lokalami użytkowymi, dzierżawą terenu itp.,

- realizacji planu remontów,

W okresie sprawozdawczym odbyło się :

 Sekretarz Komisji Rewizyjnej RN   

- kierunku optymalizacji kształtowania się współczynników  
 korygujących zużycie wody w zasobach Spółdzielni,

- kształtowania się kosztów c.o. w zasobach Spółdzielni,

-  10 posiedzeń Komisji Rewizyjnej 

- realizacji uchwał i wniosków RN.

Rada Nadzorcza, zgodnie z art. 35 § 1 ustawy „Prawo spółdziel-
cze” jest obligatoryjnym organem spółdzielni powołanym do 
kontroli i nadzoru nad całokształtem jej działalności.
Szczegółowy zakres i sposób działania Rady Nadzorczej okre-
śla Statut Spółdzielni  w § 71 oraz Regulamin Rady Nadzorczej. 
Zgodnie z art. 35 § 1 ustawy „Prawo spółdzielcze” oraz zgodnie 
z § 71 ust. 1 pkt 5 Statutu Rada Nadzorcza przedkłada 
Walnemu Zgromadzeniu Spółdzielni sprawozdanie z działa-
lności za 2020 r.

I. Skład Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym:

1) Bartłomiej Sułkowski   

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

 Przewodniczący RN

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

- planu pracy Rady Nadzorczej na 2021,

2) zatwierdzanie planów:
- remontów,
- planu finansowo-gospodarczego,

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

1)  Krzysztof  Kordela

2)  Irena Czaplińska

- biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego 
Spółdzielni za rok 2019,

Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej RN
3)  Grażyna Rębacz
Sekretarz Komisji Rewizyjnej RN  

3.  Kontrola windykacji zaległości opłat czynszowych za lokale 
mieszkalne za 2019r.

Ponadto Rada Nadzorcza dokonywała bieżącej analizy pracy 
Zarządu oraz informacji o bieżących działaniach Zarządu. 

4.  Kontrola gospodarki lokalami użytkowymi, garażami 
i dzierżawą terenu za 2019/2020.

3) przyjęcia sprawozdań:

6.  Kontrola działalności administracji nr 1 i 2 w zakresie utrzy-
mania zasobów (2 kontrole).
7.  Kontrola dokumentacji przetargowej i realizacji umów po 
przetargach za 2019/2020.

5.  Kontrola administracji nr 1 i 2 w zakresie bieżącej obsługi 
mieszkańców (2 kontrole).

przeprowadziła w okresie sprawozdawczym 10 kontroli:

2.  Kontrola realizacji skarg i wniosków członków Spółdzielni 
kierowanych do organów Spółdzielni w roku 2019.

Komisja Rewizyjna w składzie:

1.  Kontrola działalności społecznej Spółdzielni Mieszkanio-
wej ,,JAS-MOS” za rok 2019.

8.  Kontrola zamówień materiałów za 2019r.

- z działalności Rady Nadzorczej za 2019r,

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RN

- planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021,

a)  na wyłonienie oferty na ubezpieczenie zasobów mieszka-

h) zatwierdzono wysokość stawek opłat eksploatacyjnych 
i pozostałych opłat eksploatacyjnych,

g) zatwierdzono plan finansowo-gospodarczy na rok 2021,

d) zatwierdzono korektę planu remontów na 2020r.,

2.  Odstąpienia od procedury przetargowej:

Efektem działań Komisji były protokoły zawierające ustalenia, 
oceny i wnioski w zakresie przedmiotu kontroli. Wyniki swej 
pracy Komisja przedstawiała na posiedzeniach plenarnych 
Rady.

b) zatwierdzono wysokości stawki opłaty na pokrycie kosztów 
montażu i bieżącej konserwacji instalacji monitoringu klatki 
schodowej przy ul. Zielonej 27,
c) wycofano wysokość stawki funduszu remontowego na 
pokrycie kosztów docieplenia budynków mieszkalnych przy ul. 
Pomorskiej 45-57   i Kopernika 11-13,

f) zatwierdzono stawki opłat na fundusz remontowy na rok 
2021 dla poszczególnych nieruchomości,

e) zatwierdzono plan remontów zasobów na rok 2021,

i) zatwierdzono wysokość stawek na pokrycie kosztów 
dodatkowego sprzątania klatek schodowych powyżej parteru 
w budynkach Spółdzielni  na 2021r.

Realizując statutowe zadania i obowiązki Rada Nadzorcza 
podejmowała uchwały niezbędne do prawidłowego 
funkcjonowania Spółdzielni. W roku 2020 RN podjęła 34 
uchwały: 

1. Opłat lokatorskich, stawek na fundusz remontowy, spłat 
kosztów modernizacji itp.:
a) wycofano wysokości stawki opłat na modernizację budyn-
ku  przy ul. Kopernika 6-8,

Uchwały w sprawach:

b)  żądanie sprzedaży lokalu - Morcinka xxx – (dane niedo-
stępne),

e)  zatwierdzono plany na 2021r.:

3.  Docieplenia:

pracy RN i KR na 2021r.,

Członkowie Rady Nadzorczej w trakcie plenarnych posiedzeń 
zgłosili do Zarządu 20 wniosków dotyczących:

a)  kontynuacji rozmów z gminą dot. uregulowania kwestii lo-
kalizacji placów gospodarczych należących do Gminy (dot. m.in. 
Miodowa 2-4),

c)  przekopania ogródka i dostarczenie ziemi ogrodowej – Zie-
lona 19,

e)  montażu ławeczki ul. Jana Pawła II 15b,

niowych SM „JAS-MOS”,

a) wyrażono zgodę na zmianę sposobu rozliczania kosztów cen-
tralnego ogrzewania w budynku przy ul. Krasickiego 1 na rozli-
czenie wg. powierzchni użytkowej mieszkań,

k)  podjęcia interwencji w sprawie zalewania piwnicy przy ulicy 
Wiejskiej 9b,

m)  postawienia tabliczki „sprzątaj po swoim psie” przy budyn-
ku Miodowa 4,

- z działalności Rady Nadzorczej za 2019 rok,

b)  na budowę podjazdu dla osoby niepełnosprawnej przy 
ul. Wiejskiej 9C,

a) wyrażono zgodę na realizację procesu docieplenia budyn-
ków oraz montaż instalacji fotowoltaicznej przy ul. Górniczej 
38 i Ofiar Faszyzmu 7-15 w Jastrzębiu-Zdroju oraz zgodę na  
zaciągnięcie pożyczki z środków UE na realizację tego zadania.

5. Organizacyjnych, regulaminowych, porządkowych oraz oce-
ny pracy Zarządu:
a)  ustalono zasady zaliczania członków do poszczególnych 
części Walnego Zgromadzenia w roku 2020,

c)  przyjęto sprawozdania:
- niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania 
finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS –MOS” w Ja-
strzębiu-Zdroju za rok 2019,

- aneks do Regulaminu rozliczania kosztów centralnego 
ogrze-wania w zasobach SM „JAS-MOS”,

d)  zatwierdzono Regulaminy:

4. Zmiany sposobu rozliczania kosztów centralnego ogrzewa-
nia:

- wynagradzania członków Zarządu oraz aneks do tego regu-
laminu,

- remontów zasobów na rok 2021,
- finansowo-gospodarczy na 2021r.,

f)  comiesięcznie podjęto uchwały dot. premii dla członków 
Zarządu. 

1.  Poprawy porządku i bezpieczeństwa, rozwiązania lokator-
skich spraw i sporów, w tym:

b)  przekazania kilku metrów siatki ogrodzeniowej (niskiej), 
ziemi ogrodowej oraz nawozu do roślin mieszkańcom ul. Ka-
szubskiej 3, 

d) zorganizowania konkursu plastycznego dla dzieci miesz-
kańców naszych zasobów: „Ja i moja spółdzielnia w czasie pan-
demii”.

f)  przeniesienia ławki znajdującej się przed budynkiem Kra-
sickiego 8 przed budynek Krasickiego 9, 
g)  przedstawienia informacji dot. rocznych kosztów i podjętych 
przez Spółdzielnię działań związanych z pandemią COVID-19,
h)  przedstawienia informacji dot. udzielonych najemcom 
lokali użytkowych i dzierżaw terenu ulg z tytułu ograniczenia 
działalności w związku z pandemią koronawirusa,
i)   posprzątania skoszonej, zalegającej trawy przy ul. War-
mińskiej,
j)  przekazania kilku litrów farby na pomalowanie muralu 
„100-lecie powstań śląskich”,

l)  montażu siatki zabezpieczającej podjazd dla osób niepełno-
sprawnych przy ul. Wiejskiej 9c przed dziećmi przechodzącymi 
na plac zabaw,

a)  pomalowania piwnic w budynku przy  ul. Wiejskiej 9b, gdzie 

n)  rozważenia montaż furtki w żywopłocie przy placu zabaw 
w okolicach budynku Wiejska  9b i 9c.
2.  Spraw remontowych:

(wyciąg)
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podczas prac remontowych dot. wymiany instalacji przekopy-
wana ziemia zabrudziła ściany,
b)  rozważenia budowy na os. Złote Łany tymczasowych miejsc 
parkingowych (w miejscu gdzie w przyszłości planowana jest 
siłownia na wolnym powietrzu),
c)   pomalowania drzwi wahadłowych na parterach budynku 
przy ul. Zielonej 9-19 oraz  zwrócenia uwagi firmie malującej 
klatki schodowe, aby przed malowaniem wyczyścili grzejniki 
czy barierki,
d)   postawienia ławek przy każdej klatce  ul. Słonecznej 20-30, 
w przypadku wykonania chodnika,
e)  wymalowania pasów na parkingu przy  ul. Warmińskiej 
16-28 oraz budowę balkonów na ul. Warmińskiej i Pomorskiej.
Wszystkie złożone wnioski były przedmiotem analizy Zarządu 
i w ramach możliwości realizowane o czym na bieżąco informo-
wano Radę Nadzorczą. 

W okresie sprawozdawczym do Rady Nadzorczej wpłynęło 3 
pisma. Pisma te dotyczyły:                            
- umorzenia odsetek,
- robót termomodernizacyjnych,
- skargi na zachowanie lokatora.
Pisma zostały wnikliwie rozpatrzone na posiedzeniach plenar-
nych, a osoby zainteresowane otrzymały odpowiedź w statuto-
wym terminie. 

III.  Działalność ekonomiczno-finansowa                
                              

Jednym z podstawowych obowiązków Rady Nadzorczej jest 
uchwalanie planów: finansowo-gospodarczego, planów 
remontowych oraz ich bieżąca analiza wraz z kontrolą wyko-
nalności. Zadaniem Zarządu i Rady jest dbanie, aby w ramach 
opłat wnoszonych przez lokatorów utrzymywać zasoby w nale-
żytym stanie i zapewnienie niezbędnych usług w zakresie ich 
utrzymania. Innymi słowy – każde wydatkowanie pieniędzy 
musi mieć swoje pokrycie w przychodach. Spółdzielnia nie ma 
dotacji i nie generuje zysku, a jej funkcjonowanie jest możliwe 
tylko dzięki wnoszonym opłatom przez członków i najemców. 
Stąd rzetelne opłaty czynszowe odgrywają podstawową rolę 
w funkcjonowaniu Spółdzielni. Sprawozdanie finansowe 
Zarządu badane przez biegłego rewidenta nie wykazuje zagro-
żeń i nie budzi obaw, co do zdolności wypełniania statutowych 

Według oceny niezależnego biegłego rewidenta sytuacja fi-
nansowa Spółdzielni jest dobra i nie ma zagrożenia w kon-
tynuowaniu jej działalności. Spółdzielnia Mieszkaniowa „JAS-
MOS” podobnie jak w latach ubiegłych nie posiada żadnych 
zadłużeń ani wobec Urzędu Skarbowego, ZUS-u, czy wobec 
innych zewnętrznych usługodawców. Sytuacja gospodarcza 
Spółdzielni jest stabilna.
Wykonanie planu finansowo-gospodarczego za 2020r. 
wykazuje nadwyżkę przychodów nad kosztami w wysokości 
1  254  326,24 zł co świadczy o przestrzeganiu dyscypliny przy 
realizacji tego planu przez służby administracyjno-techniczne 
i prawidłowym nadzorze Zarządu i Rady. 

Lustracją objęte zostały podstawy prawno-statutowe, regula-
minowe, organizacyjne i ekonomiczno-finansowe Spółdzielni.

W związku z brakiem zastrzeżeń co do legalności, rzetelności 
i gospodarności w działalności Spółdzielni Mieszkaniowej 

Zgodnie z postanowieniami Ustawy Prawo Spółdzielcze – Re-
gionalny Związek Rewizyjny Spółdzielczości Mieszkaniowej 
w Katowicach w okresie od 01 lipca do 14 sierpnia 2020r. 
przeprowadził lustrację pełną Spółdzielni. Badaniem lustra-
cyjnym objęta została działalność Spółdzielni za lata 2017-
2019. Wynikiem lustracji jest protokół z lustracji przekazany 
Radzie Nadzorczej i Zarządowi zawierający pełny obraz dzia-
łalności Spółdzielni. 

Związek Rewizyjny w oparciu o przeprowadzone badanie nie 
miał podstaw do sformułowania wniosków polustracyjnych co 
znalazło odzwierciedlenie w skierowanym przez Związek 
Rewizyjny do Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni liście po-
lustracyjnym. 

zadań w przyszłości, nie mniej trzeba stale pamiętać, że naj-
większym zagrożeniem dla utraty płynności finansowej może 
być wysokie zadłużenie czynszowe.
Sprawozdanie biegłego zostało przyjęte przez Radę Nadzorczą 
w kwietniu 2021r. bez zastrzeżeń. 

IV. Lustracja

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z listem polustracyjnym Re-
gionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszka-
niowej oraz wysłuchaniu sprawozdania z przeprowadzonej 
lustracji przedstawionego przez lustratora przyjęła protokół 
lustracyjny. 

V. Zakończenie

Wyniki przeprowadzonych lustracji i raporty biegłych rewi-
dentów świadczą o prawidłowej działalności Spółdzielni „JAS-
MOS”.
Rada Nadzorcza ma jednak pełną świadomość, że należy uczy-
nić wszystko, aby naszym członkom w zasobach Spółdzielni 
„JAS-MOS” żyło się coraz lepiej w poczuciu pełnego ogólnie 
rozumianego bezpieczeństwa.
Biorąc pod uwagę wyniki kontroli finansowej i uwzględniając 
całokształt działalności Zarządu, a przede wszystkim osiągnię-
ty stan gospodarczo-finansowy potwierdzający prawidłowość 
funkcjonowania Spółdzielni i jej stabilną sytuację finansową, 
Rada Nadzorcza wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o udzie-
lenie absolutorium za 2020r. dla:

Kadencja obecnej Rady Nadzorczej dobiega końca. Był to trud-
ny rok. Rok spod znaku pandemii, pełen zmian organizacyjnych 
i działań związanych z bezpieczeństwem zarówno mieszkań-
ców jak i pracowników. Mimo tych przeszkód Spółdzielnia sta-
rała się funkcjonować i wykonywać swoje obowiązki na rzecz 
naszych mieszkańców.  

„JAS-MOS” – Rada Nadzorcza nie przedstawia żadnych wnio-
sków polustracyjnych. 

-  Zastępcy Prezesa ds. technicznych, Andrzeja Baran 

W tym roku nasza Spółdzielnia ukończy 25-ty rok swojego 
istnienia. W ciągu tych lat dopracowaliśmy się pewnej sta-
bilizacji, lepiej rozumiemy sens bycia członkiem Spółdzielni. 
Również coraz lepiej pracują i funkcjonują służby administra-
cyjno - techniczne i organy Spółdzielni.

Wszystkim członkom Spółdzielni „JAS-MOS” życzymy dobre-
go wyboru składu nowej Rady Nadzorczej.

-  Zastępcy Prezesa ds. ekonomicznych, głównego księgo-
wego, Jadwidze Sieczkowskiej  

Rada tą drogą wyraża podziękowanie wszystkim tym którzy 
przyczynili się do pomyślnych wyników ekonomiczno-finan-
sowych oraz pozytywnego kształtowania opinii o naszej Spół-
dzielni.

-  Prezesa Zarządu, Piotra Szeredy 

Sprawozdanie w oryginale podpisano.  
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PUNKTY ZBIERANIA ODPADÓW
Odpady komunalne, pochodzące z nieruchomości zamieszka-
łej, odbierają punkty selektywnego zbierania odpadów komu-
nalnych na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój:

ź Gminny Punkt Zbierania Odpadów Niebezpiecznych 
(GPZON) znajduje się przy ul. Dworcowej 17d w Jastrzębiu-
Zdroju,

ź Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 
(PSZOK) znajduje się przy ul. Norwida 34 w Jastrzębiu-
Zdroju 

Przypominamy, że karty PSZOK uprawniające do oddania od-
padów w punktach odbioru odpadów można odbierać we wła-
ściwych administracjach osiedlowych, zgodnie z adresem za-
mieszkania:

 ulica Zielona 5, tel. 32 47 18 170, 32 47 53 021
ź Administracja Osiedla Arki Bożka

ź Administracja Osiedla Pionierów
 ulica Kaszubska 3,  tel.  32 47 30 169
ź Administracja Osiedli: Przyjaźń, Chrobrego, Zdrój, 

Złote Łany ulica Staszica 8,  tel. 32 47 61 255.

Transport odpadów do punktu odbywa się we własnym zakre-
sie. W punkcie, w celu oddania odpadów, należy okazać kartę 
PSZOK. Każdy oddający odpady otrzyma paragon informujący 
o wadze i rodzajach odpadów przyjętych przez punkt.

GPZON czynny jest: 
W okresie letnim (od 1 kwietnia do 30 listopada):

W okresie zimowym (od 1 grudnia do 31 marca):

W środy punkt jest nieczynny.

W środy punkt jest nieczynny.

PSZOK czynny jest:
Godziny otwarcia
W okresie letnim (od 1 kwietnia do 30 listopada):

W okresie zimowym (od 1 grudnia do 31 marca):

W środy punkt jest nieczynny.

PRZYPOMINAMY PAŃSTWU HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA  2021 ROK 
DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH ZABUDOWANYCH BUDYNKAMI WIELOLOKALOWYMI - OD 7 LOKALI MIESZKALNYCH I WIĘCEJ 

Rodzaj odpadu Częstotliwość Dzień Informacja

Niesegregowane (zmieszane) oraz  bioodpady  3 x tydzień poniedziałek, środa, piątek

W przypadku gdy odbiór występuje 
w dniu wolnym, odpady będą odbierane 

w dniu kolejnym oraz kolejne dni odbioru ulegają 
przesunięciu.

Odbiór odbywa się 
od godziny 06:00 do 22:00

Wielkogabarytowe 1 x tydzień wtorek

Metale i tworzywa sztuczne 2 x tydzień wtorek, piątek

Papier 1 x tydzień poniedziałek

Szkło 1 x na 2 tygodnie co drugi czwartek

Naturalne choinki 2 x w styczniu  2 i 4 poniedziałek

Natomiast z zasobów mieszkaniowych zlokalizowanych w Wo-
dzisławiu-Śląskim - Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych zlokalizowany jest w Wodzisławiu Śląskim przy 
ulicy Marklowickiej 21 f.

Właściciele nieruchomości dostarczają we własnym zakresie 
odpady komunalne zbierane w sposób selektywny, podpisując 
oświadczenie i umieszczają je w miejscach wskazanych przez ob-
sługę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych świad-
czyć będzie usługi we wtorek, czwartek w godzinach od 8:00 do 
18:00, w piątek w godzinach od 8:00 do 15:00 oraz w sobotę 
w godzinach od 9:00 do 13:00.

JAS-MOS
S

M

Spółdzielnia Mieszkaniowa "JAS-MOS" 
44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. Słoneczna 18A
tel./fax: 32 47-626-36, 37, 38    32 47-61-074
sm@smjasmos.pl      www.smjasmos.pl

Biuletyn jest redagowany przez pracowników i członków SM "JAS-MOS".
Skład rady redakcyjnej: Piotr Szereda, Andrzej Baran, Jadwiga Sieczkowska, Rafał Wydrzyński.
Skład i druk: drukarniajastrzebie.pl
Za treść ogłoszeń reklamowych oraz materiałów sponsorowanych Spółdzielnia nie ponosi odpowiedzialności

 2.   Lokal użytkowy przeznaczony na działalność biurową, usługową lub handlową znajdujący się 
 w PU przy ul. Wielkopolskiej 132 w Jastrzębiu-Zdroju o p.u. 249,52 m²  plus pomieszczenie gospodarcze.

 4.   Lokal użytkowy przeznaczony na działalność biurową, usługową lub handlową znajdujący się
       w budynku przy ul. Gen. Andersa 9   w Jastrzębiu-Zdroju o p.u. 73,20 m²  plus pomieszczenie gospodarcze.

 3.   Lokal użytkowy przeznaczony na działalność biurową, usługową lub handlową znajdujący się
       w budynku przy ul. Ofiar Faszyzmu 14 w Jastrzębiu-Zdroju o p.u. 78,30 m².

 w budynku przy ul. Ofiar Faszyzmu 12 w Jastrzębiu-Zdroju o p.u. 38,60 m².

 5.  Lokal użytkowy przeznaczony na działalność biurową, usługową lub handlową znajdujący się
         w budynku mieszkalnym przy ul. 1 Maja 2-8 w Jastrzębiu-Zdroju o p.u. 35,70 m².
 6.  Lokal użytkowy przeznaczony na działalność biurową, usługową lub handlową znajdujący się
         na parterze budynku przy ul. Górniczej 40 w Jastrzębiu-Zdroju o p.u. 28,65 m².

 Stawki najmu podlegają negocjacji.

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „JAS-MOS” W JASTRZĘBIU-ZDROJU 
INFORMUJE,  ŻE POSIADA DO WYNAJĘCIA:

 1.   Lokal użytkowy przeznaczony na działalność biurową, usługową lub handlową znajdujący się 

Bliższych informacji na temat wolnego lokalu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni  przy ul. Słonecznej 18a pod nr telefonu: 32  478 36 53.





Gdy dojdzie do zgubienia kluczy lub zatrzaśnięcia ich w mieszkaniu. 

Pokryjemy koszty dojazdu i robocizny ślusarza do 600 zł.

Gdy sprzęt RTV, AGD lub PC ulegnie awarii i nie będzie można z niego 
skorzystać. 

Pokryjemy koszty dojazdu i robocizny technika, części zamiennych oraz 
ewentualnego transportu sprzętu do serwisu aż do 1500 zł. 
Z usługi można skorzystać po 2 razy dla sprzętu AGD, 2 razy dla sprzętu RTV 
i 2 razy dla sprzętu PC w danym roku polisowym.

Jeśli w samochodzie rozładuje się akumulator „pod domem” lub do 5 km 
od miejsca ubezpieczenia. 

Pokryjemy koszty dojazdu i robocizny specjalisty, który uruchomi samochód 

aż do 700 zł.

Jeśli zdarzy się szkoda i będzie potrzebna pomoc specjalisty, zapewnimy: 
ślusarza, hydraulika, technika urządzeń grzewczych i klimatyzacyjnych, 
elektryka, dekarza, szklarza lub stolarza. 

Pokryjemy koszty dojazdu i robocizny oraz zakupu części zamiennych 
w ramach jednego zdarzenia ubezpieczeniowego aż do 1500 zł.

Bezpieczne Mieszkanie 

Pamiętaj, że:  
Suma ubezpieczenia  powinna być adekwatna do 
wartości Twojego mienia tak, aby odszkodowanie 
pozwoliło na przywrócenie do stanu sprzed szkody.

Nawet dwa razy wyższa SU i suma gwarancyjna 
w OC w życiu prywatnym

Ubezpieczenie mieszkania ze składką płatną miesięcznie wraz z tzw. „czynszem” to produkt, z którego 
mieszkańcy SM JAS-MOS korzystają od wielu lat. Przygotowaliśmy nową wersję tego ubezpieczenia: 
Bezpieczne Mieszkanie, dostosowując jego zakres do potrzeb klientów. 

Mieszkańcy, którzy przystąpili do tego ubezpieczenia w ubiegłych latach, otrzymają ofertę 
przejścia na nowe ubezpieczenie. Zmiana będzie wiązała się z minimalnymi formalnościami.
W najbliższych dniach w Państwa skrzynkach znajdą się dokumenty umożliwiające 

Ubezpieczenie allrisks - od wszystkich ryzyk

Wypłata odszkodowania, gdy do szkody dojdzie w wyniku rażącego niedbalstwa

Odpowiadamy za szkody w życiu prywatnym w Polsce i Europie

Assistance: pomoc fachowców i części zamienne – aż do 1500 zł

Ubezpieczenie roweru od rabunku podczas przejażdżki

Ubezpieczenie od kradzieży z samochodu przedmiotów codziennego użytku

dotychczasowe 
ubezpieczenie

Bezpieczne 
Mieszkanie

Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk – odpowiadamy za 
szkody spowodowane nagłymi zdarzeniami, niezależnymi 
od Ciebie. Może to być np. pożar, kradzież z włamaniem 
czy zalanie, np. z powodu awarii sprzętu AGD.

Wypłacimy pieniądze, gdy do szkody dojdzie 
z winy Twojej lub Twoich bliskich - np. gdy 
zapomnisz wyłączyć żelazko i dojdzie do 
pożaru (tzw. wina nieumyślna).
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All risk

Oferujemy pomoc ślusarza, hydraulika, technika urządzeń grzewczych i klimatyzacyjnych, elektryka, a także 
specjalisty RTV, AGD lub PC. W ramach usługi pokryjemy koszty dojazdu, robocizny oraz zakupu części zamiennych 
(w zależności od wieku sprzętu) - aż do 1500 zł. Szczegóły na odwrocie.

Assistance

Zobacz dlaczego warto wybrać Bezpieczne Mieszkanie 

Poznaj nowe ubezpieczenie, przygotowane specjalnie dla mieszkańców 
Twojej spółdzielni

Rażące niedbalstwo

Szczególowe informacje:

L

UWAGA ZMIANA SIEDZIBY

Usługi Assistance
Czyli pomoc na telefon

do każdego 

ubezpieczenia 

na nowe ubezpieczenie. Zmiana będzie wiązała się z minimalnymi formalnościami.


