Regulamin Rady Nadzor zej Spóªdzielni
Mieszkaniowej
w T zewie
Piotrowo

1

3. Rada Nadzor za skªada si z 5
ków.

Rada Nadzor za sprawuje nadzór i kontrol nad dziaªalno± i¡ Spóªdzielni.

4. Kaden ja Rady Nadzor zej wynosi 3

2

Rada

Nadzor za

dziaªa

zªon-

lata.
na

podstawie

5. Mandat

ustawy z dnia 16 wrze±nia 1982 r. Prawo

gasa z

Spóªdziel ze (Dz.U. z 1995 r. nr 54, poz. 288

zªonka Rady Nadzor zej wy-

hwil¡ wyboru nowy h

zªonków

Rady w roku, w którym upªywa ka-

i nr 133, poz. 654, Dz.U. z 1996 r. nr 5 poz.

den ja, nie pó¹niej jednak ni» z ko«-

32, nr 24, poz.110, i nr 43, poz 189, Dz.U. z

em tego roku. Przepis ten nie doty zy

1997 r. nr 32, poz. 183, nr 111, poz 723 i nr

wypadku, gdy

121 , poz. 769 i 770, z 1999 r. nr 40, poz. 339,

zªonek Rady Nadzor zej

zostanie odwoªany przed ko« em kaden-

nr 60, poz. 636, nr 77, poz. 874 i nr 99, poz.

ji.

1151 oraz Dz.U. z 2001 r. nr 4 poz.27 i nr
69 poz. 724), ustawy z dnia 15 grudnia 2000

6. Utrata mandatu przed upªywem kaden-

r. o spóªdzielnia h mieszkaniowy h (Dz.U. z

ji nastpuje w przypadka h:

2001 r. nr 4, poz 27 ; Dz.U. z 2001 r. nr 57,

2
gªosów
3
zªonków bior¡ y h udziaª w gªo-

(a) odwoªanie

poz. 601 ; Dz.U. z 2001 r, nr 154, poz. 802;
Dz.U. z 2002 r. nr 240, poz. 2058), statutu

wikszo± i¡

sowaniu na Walnym Zgromadzeniu

Spóªdzielni i niniejszego regulaminu.

3

Czªonków,
(b) zrze zenie si mandatu,

1. Czªonków Rady Nadzor zej i i h za-

( ) ustania

stp ów wybiera Walne Zgromadzenie
Czªonków w gªosowaniu tajnym spo±ród

zªonkostwa w Spóªdzielni,

4

zªonków Spóªdzielni.

Do zakresu dziaªania Rady Nadzor zej na2. Je»eli

zªonkiem Spóªdzielni jest osoba

le»y:

prawna, do Rady Nadzor zej mo»e by¢
wybrana

osoba

Spóªdzielni,

niebd¡ a

zªonkiem

upeªnomo niona

1. u hwalanie planów gospodar zy h i pro-

przez

gramów dziaªalno± i spoªe znej i kultu-

osob prawn¡.

ralnej,
1

2. Nadzór

i

kontrola

dziaªalno± i

9. podejmowanie u hwaª w sprawa h

Spóª-

Spóªdzielni¡
(a) badanie

okresowy h

przy ty h

uwzgldnieniem

dzielni praw jej

jty h

zªonków,

zaªatwiania

wniosków

Spóªdzielni i jej

zynno± ia h, do reprezen-

10. rozpatrywanie odwoªa« od u hwaª pod-

Spóª-

przez

pierwszej

Zarz¡d

instan ji

Spóªdzielni

postpowania

w
we-

wn¡trzspóªdziel zego,

ii. przeprowadzanie kontroli nad
sposobem

Za-

ny h,

jej zada« gospodar zy h, ze
przez

zªonka

zªonków Rady przez ni¡ upowa»nio-

wykonania przez Spóªdzielni

przestrzegania

interesie

towania Spóªdzielni wystar zy dwó h

i. dokonywanie okresowy h o en

sz zególnym

w

rz¡du oraz reprezentowanie Spóªdzielni

sprawozda«

oraz sprawozda« nansowy h,

zarz¡d

zyn-

no± i prawny h dokonywany h midzy

dzielni poprzez:

przez

11. wybór podmiotu uprawnionego do ba-

organów

dania sprawozdania nansowego Spóª-

zªonków,

dzielni,

3. podejmowanie u hwaª w sprawie naby-

12. wpóªdziaªanie z lustratorami przy prze-

ia nieru homo± i oraz naby ia zakªadu

prowadzany h

lub innej jednostki organiza yjnej,

przez

ni h

lustra ja h

spóªdzielni.
13. u hwalenie zasad gospodarki nansowej

4. podejmowanie u hwaª w sprawie zabez-

Spóªdzielni,

pie zenia kredytu w formie hipoteki na
nieru homo± i, dla potrzeb której prze-

14. u hwalenie

zna zone bd¡ ±rodki nansowe po ho-

regulaminu

przyjmowania

zªonków, ustanawiania praw do lokali

dz¡ e z tego kredytu, po uzyskaniu pi-

i zamiany mieszka«,

semnej zgody wikszo± i zªonków Spóªdzielni, który h prawa do lokali zwi¡-

15. u hwalenie regulaminu rozli zania kosz-

zane s¡ z t¡ nieru homo± i¡,

tów inwesty ji mieszkaniowy h i ustalenia warto± i po z¡tkowej lokali,

5. podejmowanie u hwaª w sprawie przystpowania do organiza ji spoªe zny h

16. u hwalenie regulaminu rozli zania kosz-

oraz wystpowania z ni h,

tów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opªat za u»ywanie lo-

6. zatwierdzanie struktury organiza yjnej

kali,

Spóªdzielni,

17. u hwalenie regulaminu rozli zania kosz7. rozpatrywanie skarg na dziaªalno±¢ Za-

tów dostawy

rz¡du,
8. skªadanie

iepªa do lokali oraz po-

bierania opªat za
Walnemu

entralne ogrzewanie i

podgrzanie wody,

Zgromadzeniu

18. u hwalenie regulaminu rozli ze« nan-

Czªonków sprawozda« zawieraj¡ y h w
sz zególno± i wyniki kontroli i o en

sowy h z

sprawozda« nansowy h,

mieszkaniowy h i budowlany h,
2

zªonkami z tytuªu wkªadów

3. Czªonkowie Rady Nadzor zej zobowi¡-

19. u hwalenie regulaminu postpowania w
sprawa h zabudowy powierz hni ogól-

zani

nego u»ytku na

sªu»bowej w zakresie uzyskany h infor-

ele mieszkaniowe lub

s¡

do

przestrzegania

tajemni y

ma ji doty z¡ y h wewntrzny h doku-

handlowo - usªugowe,

mentów Spóªdzielni, a w sz zególno20. u hwalenie regulaminu zle enia dostaw

± iumów, który h tre±¢ powinna pozo-

i usªug ob ym wykonaw om,

sta¢ poufna (tajemni a handlowa), oraz
dokumentów, które Spóªdzielnia pozy-

21. u hwalenie regulaminu wynajmu lokali

skuje od jednostek zewntrzny h, np.

mieszkalny h i u»ytkowy h,

samorz¡du

terytorialnego, a

zawiera-

j¡ e pisemne pou zenie o i h poufno± i.

22. u hwalenie regulaminu porz¡dku domowego,

4. Czªonek Rady Nadzor zej obowi¡zany
jest przestrzega¢ Ustawy z dnia 9 sierp-

23. u hwalenie regulaminu Zarz¡du.

nia 1997 roku o o hronie dany h oso24. u hwalenie regulaminu komisji Rady.

bowy h (tekst jednolity Dz.U. z 2002
r. nr 101, poz. 926), w zakresie uzy-

25. u hwalenie regulaminu podziaªu obo-

skany h w zwi¡zku z peªnion¡ funk j¡

wi¡zków w zakresie napraw wewn¡trz

, dany h osobowy h

lokali pomidzy Spóªdzielni¡ a u»ytkow-

zªonków i pra ow-

ników Spóªdzielni.

nikami,

5. Przebieg obrad Rady Nadzor zej mo»e

5

by¢ utrwalany za pomo ¡ urz¡dze« rejestruj¡ y h d¹wik i obraz, o

1. W

elu wykonania swoi h zada« Rada

Nadzor za
zªonków

mo»e
i

»¡da¢

od

pra owników

zym osoby

bior¡ e udziaª w posiedzeniu powinny

Zarz¡du,

by¢ uprzedzone.

Spóªdzielni

6

wszelki h sprawozda« i wyja±nie«, przegl¡da¢ ksigi i dokumenty oraz sprawdza¢ bezpo±rednio stan maj¡tku Spóª-

1. Rada Nadzor za wybiera ze swojego

dzielni.

grona Prezydium. W skªad Prezydium
Rady

2. Prawo do wgl¡du we wszystkie doku-

w hodz¡:

przewodni z¡ y,

jego

zastp a i sekretarz.

menty, ksigi i sprawozdania przysªu2. Zadaniem Prezydium Rady jest organi-

guje Radzie Nadzor zej jako organowi
kolegialnemu. Indywidualni
lub grupa

zowanie pra y Rady Nadzor zej.

zªonkowie

zªonków Rady Nadzor zej, w
3. Do zakresu dziaªania prezydium Rady

tym przewodni z¡ y Rady Nadzor zej,

Nadzor zej nale»y :

mog¡ korzysta¢ z tego prawa, je±li zostali upowa»nieni u hwaª¡ Rady Nad-

(a) opra owywanie projektów harmo-

zor zej powierzaj¡ ej przeprowadzenie

nogramu pra y Rady,

im analiz i bada«, który h wyniki maj¡

(b) koordynowanie posiedze« komisji

by¢ przedstawione do o eny Rady Nad-

Rady,

zor zej.
3

( ) przygotowanie

posiedze«

1. Posiedzenia Rady Nadzor zej zwoªuje

Rady

jej przewodni z¡ y, a w razie jego nie-

Nadzor zej poprzez

obe no± i - jego zastp a.

i. ustalanie porz¡dku obrad,
ii. wyzna zanie

referentów

2. Posiedzenie Rady Nadzor zej powinno

spraw, które maj¡ by¢ przed-

by¢ zwoªane na wniosek dwó h

miotem obrad Rady,

zªon-

ków Rady lub na wniosek Zarz¡du w

iii. ustalanie terminów posiedze«

terminie dwó h tygodni od dnia zgªo-

Rady

szenia.

4. Posiedzenia prezydium Rady Nadzor-

3. Rada

zej zwoªuje przewodni z¡ y Rady lub

Nadzor za

mo»e

podejmowa¢

u hwaªy jedynie w sprawa h objty h

jego zastp a.

porz¡dkiem obrad podanym do wiado-

7

mo± i

zªonkom Rady w formie pisem-

nej (wraz z projektem u hwaª)

1. Rada Nadzor za mo»e powoªa¢ ze swego
skªadu komisje staªe lub

o naj-

mniej na trzy dni przed posiedzeniem

zasowe, oraz

Rady.

dokonuje wyboru prezydium komisji.
2. Komisje

dziaªaj¡

zgodnie

z

4. Rada Nadzor za mo»e skre±li¢ z po-

planem

rz¡dku obrad posz zególne sprawy lub

pra y, u hwalonym przez Rad Nadzor-

odªo»y¢ i h rozpatrzenie do nastpnego

z¡.

posiedzenia, a tak»e zmieni¢ kolejno±¢
rozpatrywany h spraw objty h porz¡d-

3. Wnioski i sprawozdania ze swej dziaªal-

kiem obrad.

no± i komisje przedkªadaj¡ Radzie Nadzor zej do rozpatrzenia.
4. Zakres

dziaªania komisji

5. Rada
Rady

maj¡ tylko

o naj-

wodni z¡ ego lub jego zastp y) , okre±lonego w statu ie Spóªdzielni.

8
komisje

podejmowa¢

mniej poªowy skªadu Rady(w tym prze-

przez Rad Nadzor z¡.

i

mo»e

u hwaªy jedynie w obe no± i

Nad-

zor zej okre±laj¡ regulaminy u hwalone

Prezydium

Nadzor za

Rady

6. W posiedzenia h Rady Nadzor zej, jej

Nadzor zej

Prezydium oraz komisji mog¡ u zest-

harakter pomo ni zy dla Rady

i nie mog¡ podejmowa¢ »adny h de yzji ani

ni zy¢ z gªosem dorad zym

formuªowa¢ wi¡»¡ y h zale e« pod adresem

Zarz¡du, oraz inne zaproszone osoby.

zªonków, organów Spóªdzielni
etatowy h.

zy jej sªu»b

zªonkowie

7. Gªosowanie na posiedzenia h Rady od-

9

bywa si jawnie, z wyj¡tkiem wyboru i
odwoªania zªonków zarz¡du oraz zªon-

Pierwsze posiedzenie Rady Nadzor zej w

ków prezydium Rady.

elu jej ukonstytuowania zwoªuje przewodni z¡ y Walnego Zgromadzenia Czªonków w

8. Czªonek Rady nie mo»e u zestni zy¢ w

terminie 14 dni od dnia wyboru Rady.

gªosowaniu nad u hwaª¡ w sprawie oso-
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bi± ie go doty z¡ ej.
4

2. Czªonkowie Rady Nadzor zej zgªaszaj¡

9. Przy obli zaniu wymaganej wikszo± i
gªosów dla podj ia u hwaªy przez Rad

kandydatów na

Nadzor z¡ uwzgldnia si tylko gªosy

wodni z¡ emu Rady Nadzor zej.

oddane za i prze iw, nie uwzgldnia

zªonków Zarz¡du prze-

3. Zgªoszenie kandydatur na

si natomiast gªosów wstrzymuj¡ y h i

zªonków Za-

rz¡du odbywa si pisemnie z podaniem

niewa»ny h.

:

10. Je±li w gªosowaniu padªa równa li zba
gªosów za i prze iw de yduje gªos

(a) imienia i nazwiska kandydata,

przewodni z¡ ego Rady.

(b) imienia i nazwiska osoby zgªaszaj¡ ej,
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1. Rada

Nadzor za

nie

mo»e

4. Kandyda i na

podejmo-

gªosowaniem dokonuj¡ swojej prezen-

wa¢ de yzji zastrze»ony h w statu ie

ta ji. Czªonkowie Rady mog¡ zadawa¢

do kompeten ji inny h organów Spóª-

kandydatom pytania.

dzielni.
2. Rada

Nadzor za

zatwierdzaj¡

5. Rada Nadzor za wybiera ze swojego

plan

grona 2-osobow¡ komisj skruta yjn¡

gospodar zo nansowy mo»e okre±li¢,
które

wa»niejsze

de yzje

zªonków Zarz¡du, przed

do przeprowadzenia wyborów

gospodar-

zªonków

Zarz¡du.

ze podejmowane przez Zarz¡d Spóªdzielni wymagaj¡ uprzednio zaopinio-

6. Komisja

wania przez Rad Nadzor z¡.

skruta yjna

kandydatów na

sporz¡dza

list

zªonków Zarz¡du, któ-

rzy wyrazili zgod na kandydowanie.

 12

7. Wybory

zªonków Zarz¡du przeprowa-

1. Rada Nadzor za prowadzi rejestr swo-

dza si przy pomo y kart wybor zy h,

i h u hwaª, a tak»e okresowo przepro-

na który h umiesz zone s¡ nazwiska i

wadza kontrole i h wykonania.

imiona kandydatów w kolejno± i alfabety znej. Gªosowanie odbywa si po-

2. Dokumenta ja posiedze« Rady Nadzor-

przez zªo»enie karty wybor zej do urny

zej prze howywana jest w biurze Spóª-

w obe no± i Komisji skruta yjnej.

dzielni.

8. Wyboru Prezesa Zarz¡du dokonuje si
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1. Rada Nadzor za wybiera

w odrbnym gªosowaniu.
zªonków Za-

9. Gªosuj¡ y skre±la nazwiska kandydatów

rz¡du Spóªdzielni w gªosowaniu tajnym

na który h nie gªosuje

z nieograni zonej li zby kandydatów.
10. Gªos jest niewa»ny , je»eli:

Przed rozpo z iem pro edury wyboru
zªonków Zarz¡du, Rada Nadzor za podejmuje de yzj, z którymi

(a) zawiera wiksz¡ li zb nazwisk ni»

zªonkami

ustalona przez komisj wybor z¡,

Zarz¡du po i h wyborze bdzie nawi¡-

(b) karta wybor za jest przekre±lona,

zany stosunek pra y.
5

2. U hwaªy Rady Nadzor zej w sprawa h

( ) zawiera wi ej nazwisk nieskre±lony h ni» li zba miejs

wynikaj¡ y h ze stosunku

w Zarz¡dzie.

i inny h, w który h

zªonkostwa

zªonkowi przysªu-

11. Li zb gªosów oddany h na posz zegól-

guje odwoªanie do Walnego Zgromadze-

ny h kandydatów obli za komisja skru-

nia zªonków, powinny by¢ zaprotokoªo-

ta yjna, która z

wane wraz z uzasadnieniem.

zynno± i ty h sporz¡-

dza protokóª. Przewodni z¡ y komisji
3. Protokoªy

ogªasza wyniki gªosowania.

z

obrad

Rady

Nadzor zej

prze howuje Zarz¡d Spóªdzielni.
12. Czªonkami

Zarz¡du

zostaj¡

wybrani
4. Czªonkowi

kandyda i, którzy uzyskali kolejno naj-

prawo

wiksz¡ li zb oddany h gªosów.

do

Spóªdzielni

przysªuguje

przegl¡dania

protokóªów

Rady Nadzor zej z wyj¡tkiem spraw
13. W przypadku uzyskania przez kandy-

indywidualny h

zªonków.

datów równej ilo± i gªosów przeprowa5. Czªonkowi

dza si ponowne wybory spo±ród ty h
kandydatów-

indywidualny h

nie obejmuj¡ tre± i protokoªów i u hwaª,

za-

który h ujawnienie naruszaªoby prze-

sie, ale wymaga uzasadnienia.
2. Jedno ze±nie z odwoªaniem
w

gªosowaniu

pisy ustawy o o hronie dany h osobo-

zªonka Za-

tajnym,

wy h albo tajemni  handlow¡.

Rada
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Nadzor za podejmuje de yzj odno±nie
za howania lub rozwi¡zania stosunku
pra y z odwoªanym

1. Nie mo»na by¢ jedno ze±nie

zªonkiem Zarz¡du.

ra ie

konie zno± i

zªonkiem

Zarz¡du i Rady Nadzor zej.
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W

zªonków.

6. Uprawnienia przewidziane w ust. 4 i 5

zªonka Zarz¡du przez Rad

Nadzor z¡ jest mo»liwe w ka»dym

rz¡du,

przysªuguje

Rady Nadzor zej z wyj¡tkiem spraw
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1. Odwoªanie

Spóªdzielni

prawo do zapoznania si z u hwaªami

2. Czªonkowie Rady Nadzor zej i Zarz¡du
Rada

Nadzor za

nie mog¡ zajmowa¢ si interesami kon-

mo»e wyzna zy¢ jednego lub kilku swoi h

kuren yjnymi wobe

Spóªdzielni, a w

zªonków do tym zasowego peªnienia funk ji

sz zególno± i u zestni zyª jako wspól-

zªonka ( zªonków) Zarz¡du. W takim przy-

ni y lub

padku

zªonkostwo w Radzie ulega zawiesze-

niu na okres peªnienia funk ji

zªonka Za-

ren yjn¡ wobe

rz¡du. Po zako« zeniu okresu oddelegowania

Spóªdzielni. Narusze-

nie zakazu konkuren ji stanowi pod-

zªonkostwo w Radzie zostaje automaty znie
przywró one.

zªonkowie wªadz przedsibior-

ów prowadz¡ y h dziaªalno±¢ konku-

staw odwoªania

zªonka Rady Nadzor-

zej oraz powoduje inne skutki przewi-
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dziane w odrbny h przepisa h.

1. Z obrad Rady Nadzor zej sporz¡dza si

3. Pod poj iem dzaªalno± i konkuren yj-

protokóª, który podpisuj¡ przewodni-

nej nale»y rozumie¢ przede wszystkim
przypadki w który h :

z¡ y i sekretarz Rady.
6

(a) inny

podmiot

prowadzi

2. Do odpowiedzialno± i

dziaªal-

Nadzor zej maj¡ odpowiednio zastoso-

dziaªalno± i Spóªdzielni, np. zabie-

wanie przepisy Kodeksu pra y o odpo-

ganie o te same tereny inwesty-

wiedzialno± i materialnej pra owników.

yjne, wynajmowanie na tym sa-

W przypadka h, w który h przepisy te

u»ytkowy h,

przewiduj¡ górn¡ grani  odszkodowa-

nego jowanie warunków umów z

nia, wynosi ono w stosunku do zªonków

tymi samymi podmiotami ±wiad-

Rady Nadzor zej, niezatrudniony h w

mym

terenie

lokali

Spóªdzielni kwot

z¡ ymi usªugi,
(b) podmiot

zawarª

ze

Spóªdzielni¡
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4. W przypadku naruszenia przez
Nadzor zej

zakazu

zªonka

1. Czªonkom Rady Nadzor zej niezatrud-

konkuren ji

nionym w Spóªdzielni przysªuguje dieta
1
w wysoko± i
minimalnego wynagro10
dzenia ogªaszanego w  Monitorze Pol-

okre±lonego w ust.4 - Rada mo»e podj¡¢ u hwaª o zawieszeniu w peªnieniu
zynno± i

prze-

Spóªdzielni za ostatni kwartaª.

stawy.

Rady

trzykrotnego

itnego miesi znego wynagrodzenia w

umow o ±wiad zenie usªug lub do-

zªonka tego organu.

skim za jedno posiedzenie Rady.
2. W przypadku odby ia w danym mie-

5. Zarz¡d w terminie trze h miesi y zwoªuje Nadzwy zajne Walne Zgromadze-

si¡ u

nie Czªonków w

elu rozstrzygni ia o

wszystkie z ty h posiedze« przysªuguje

u hyleniu zawieszenia b¡d¹ odwoªaniu

jedna dieta w wysoko± i okre±lonej w

zawieszonego

ust. 1.

zªonka Rady Nadzor zej.

bd¡ e

dziaªalno± i

za

nym roku, a kwot¡ diet fakty znie wy-

bie»¡ ej

spóªdzielni,

pªa ony h w danym roku, tworzy fun-

lub

dusz motywa yjny dla

peªnomo nikami zarz¡du oraz osoby pozostaj¡ e z

posiedze«,

ªyby wypªa one przy 100% obe no± i

kierownikami

gospodar zej

li zby

za wszystkie posiedzenia Rady w da-

W skªad Rady Nadzor zej nie mog¡ w hoosoby

wikszej

3. Ró»ni a pomidzy kwot¡ diet, które by-
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dzi¢

zªonków Rady

no±¢ konkuren yjn¡ w stosunku do

zªonków Rady

Nadzor zej. Fundusz ten znajduje si w

zªonkami zarz¡du lub kierowni-

dyspozy ji Prezydium Rady, które zaj-

kami bie»¡ ej dzaªalno± i gospodar zej Spóª-

muje sie jego rozdysponowaniem pomi-

dzielni w zwi¡zku maª»e«skim albo w sto-

dzy

sunku pokrewie«stwa lub powinowa twa w
linii prostej i w drugim stopniu linii bo znej.

zªonków Rady.

4. Za pra  w komisji,
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zªonkowi Rady,

niezatrudnionemu w Spóªdzielni, przysªuguje dodatkowa dieta w wysoko± i

1. Czªonek Rady Nadzor zej winny

zynu

okre±lonej w ust.1, za miesi¡

lub zaniedbania, przez które Spóªdziel-

w którym

posiedzenie komisji miaªo miejs e.

nia poniosªa szkod, odpowiada za nie
osobi± ie.
7

Ninejszy
lony

Regulamin

przez

zostaª

Walne

u hwa-

Zgromadzenie

Czªonków Spóªdzielni Mieszkaniowej

Piotrowo w dnu 16.06.2007r. 
u hwaª¡ nr 29/2007.,

Skªad w systemie LATEX+LYX
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