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I. PODSTAWY DZIAŁANIA RADY NADZORCZEJ
§ 1.
Rada Nadzorcza działa na podstawie:
1. przepisów art. 44-46 oraz art. 56-58 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (tekst
jednolity Dz.U. z 2018 r. poz.1285) i przepisu art. 8(2) ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 845 z późn. zm.),
2. postanowień Statutu Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielsku-Białej,
3. postanowień niniejszego Regulaminu Rady Nadzorczej i jej stałych Komisji.
II. WEWNĘTRZNA STRUKTURA ORGANIZACYJNA RADY NADZORCZEJ.
§ 2.
1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona:
1. przewodniczącego,
2. zastępcę przewodniczącego,
3. sekretarza,
4. przewodniczących Komisji rewizyjnej oraz Komisji technicznej i organizacyjnoczłonkowskiej Rady Nadzorczej,
5. członków w/w Komisji Rady Nadzorczej.
Przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz stanowią prezydium, które kieruje pracą Rady
Nadzorczej.
2. W uzasadnionych wypadkach Rada Nadzorcza może powołać Komisje czasowe po uprzednim
określeniu zakresu ich działania i merytorycznym uzasadnieniu potrzeby ich powołania.
III. ORGANIZACJA PRACY RADY NADZORCZEJ.
§ 3.
1. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej - w celu ukonstytuowania się Rady - zwołuje
przewodniczący Walnego Zgromadzenia, na którym dokonano wyboru członków Rady Nadzorczej,
w terminie do 14 dni po zakończeniu jego obrad. W przypadku niezwołania pierwszego posiedzenia
Rady Nadzorczej przez Przewodniczącego, posiedzenie to zwołuje w ciągu 14 dni sekretarz Walnego
Zgromadzenia.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej przewodniczący, a w razie jego nieobecności zastępca
przewodniczącego. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane co najmniej raz na kwartał.
3. W przypadku w którym w trakcie kadencji Rady Nadzorczej pozostaną nieobsadzone stanowiska
przewodniczącego oraz zastępcy przewodniczącego, skutkiem czego zachodzi niemożność zwołania
posiedzenia Rady Nadzorczej w trybie określonym w ust. 2, Rada Nadzorcza zbiera się
na posiedzeniu w celu ponownego ukonstytuowania się. Posiedzenie Rady Nadzorczej w sytuacji,
o której mowa powyżej zwołuje przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej,
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a w przypadku jego braku przewodniczący Komisji Organizacyjno-Członkowskiej w terminie
2 tygodni od zajścia przypadku, o którym mowa powyżej.
4. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na wniosek 1/3 składu Rady Nadzorczej
lub na wniosek Zarządu w terminie 2 tygodni od dnia złożenia wniosku bez konieczności
wcześniejszego zwołania posiedzeń poszczególnych Komisji. Posiedzenie takie powinno odbyć się
nie później niż w terminie 4 tygodni od dnia zgłoszenia wniosku.
§ 4.
1. Termin następnego posiedzenia Rady Nadzorczej ustala przewodniczący posiedzenia w konsultacji
ze wszystkimi członkami Rady Nadzorczej. Porządek obrad posiedzenia Rady Nadzorczej ustala
prezydium Rady Nadzorczej.
2. Porządek obrad każdego posiedzenia powinien przewidywać:
1. przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia,
2. kontrolę wykonania ustaleń i powziętych uchwał, których termin wykonania upłynął przed
posiedzeniem Rady Nadzorczej.
3. O czasie, miejscu i porządku obrad Rady Nadzorczej jej członkowie i Zarząd Spółdzielni
zawiadamiani są pisemnie lub drogą elektroniczną co najmniej na 10 dni przed terminem posiedzenia.
4. Projekty uchwał Rady Nadzorczej oraz inne materiały w sprawach, które mają być rozpatrywane
powinny być wyłożone do wglądu w siedzibie Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej, umieszczone na
stronach internetowych w sekcji Rady Nadzorczej i dostarczone członkom Rady Nadzorczej na 7 dni
przed planowanym posiedzeniem Rady Nadzorczej i są do użytku wewnętrznego. Członek Rady
Nadzorczej ma prawo do zapoznania się z całością korespondencji kierowanej do Rady Nadzorczej
i wszystkich Komisji.
Ustęp 5 wykreśla się w całości.
§ 5.
1. W posiedzeniach Rady Nadzorczej obowiązani są brać udział wszyscy jej członkowie. Członkowie,
którzy z ważnych powodów (choroba, urlop, wyjazd służbowy itp.) nie mogą wziąć udziału
w prawidłowo zwołanym posiedzeniu powinni zawiadomić o tym przewodniczącego Rady
Nadzorczej lub jego zastępcę, a na następnym posiedzeniu pisemnie usprawiedliwić swą nieobecność.
2. Rada Nadzorcza zobowiązana jest wystąpić do Walnego Zgromadzenia o odwołanie członka Rady
Nadzorczej, który bez usprawiedliwienia nie uczestniczy w jej posiedzeniach lub odmawia udziału
w głosowaniu.
3. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu i inne
zaproszone przez Radę Nadzorczą, przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Zarząd osoby.
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A. Tryb obradowania.
§ 6.
1. Prawidłowo zwołane posiedzenie Rady Nadzorczej, a więc z zachowaniem wymogów
przewidzianych w § 3 ustęp 2 i § 4 ustęp 2-4 niniejszego regulaminu jest zdolne do obradowania
i podejmowania uchwał pod warunkiem, że bierze w nim udział:
1. nie mniej niż 10 członków Rady Nadzorczej (quorum), w tym
2. przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca z zastrzeżeniem § 3 ust. 3.
2. Każdy członek Rady Nadzorczej lub Zarządu Spółdzielni może zgłosić przewodniczącemu
posiedzenia pisemny wniosek o umieszczenie konkretnej sprawy w porządku obrad najbliższego
posiedzenia.
3. Na posiedzeniu przed zatwierdzeniem porządku obrad każdy członek Rady Nadzorczej lub Zarządu
Spółdzielni ma prawo zgłosić przewodniczącemu posiedzenia umotywowany wniosek o zmianę lub
uzupełnienie porządku obrad. Przewodniczący posiedzenia poddaje taki wniosek pod głosowanie.
§ 7.
1. Posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy jej przewodniczący lub jego zastępca. Na wstępie
posiedzenia jego przewodniczący stwierdza:
1. prawidłowość zwołania posiedzenia,
2. zdolność do obradowania i podejmowania uchwał (quorum).
2. Referentami poszczególnych spraw objętych porządkiem obrad są przewodniczący komisji Rady
Nadzorczej, wyznaczeni członkowie Rady Nadzorczej, wnioskodawcy umotywowanych i przyjętych
wniosków o uzupełnienie porządku obrad, członkowie Zarządu Spółdzielni i inni zaproszeni goście.
3. Po przedstawieniu przez referenta spraw objętych porządkiem obrad przewodniczący
otwiera dyskusję i udziela głosu uczestnikom posiedzenia w kolejności zgłaszania się.

posiedzenia

4. W sprawach formalnych przewodniczący posiedzenia udziela głosu poza kolejnością zgłaszania się.
Za wnioski w sprawach formalnych uważa się te, które dotyczą sposobu obradowania i głosowania.
5. Wnioski oraz oświadczenia do protokołu mogą być zgłaszane ustnie. Na prośbę przewodniczącego
posiedzenia w/w wnioski należy składać pisemnie. Powyższy zapis nie dotyczy wniosków w sprawach
formalnych.
B. Tryb głosowania.
§ 8.
1. Głosowanie odbywa się jawnie z wyjątkiem wyboru i odwołania członków Zarządu Spółdzielni.
Na żądanie 1/3 obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej przewodniczący posiedzenia
zarządza tajne głosowanie również w innych sprawach.
2. Członek Rady Nadzorczej nie może uczestniczyć w głosowaniu nad uchwałą w sprawie osobiście
go dotyczącej. Nie głosowanie zgodnie z zapisem w ust. 2 nie obniża quorum do głosowania.
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3. Głosowanie tajne odbywa się przez złożenie do urny kart do głosowania w obecności Komisji
Skrutacyjnej.
4. Obecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swojego grona Komisję
Skrutacyjną w składzie co najmniej 3 osób.
5. Komisja Skrutacyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego.
6. Do obowiązków Komisji Skrutacyjnej należy:
1. stwierdzenie ważności złożonych kart „do głosowania”,
2. obliczanie ilości głosów,
3. sporządzanie protokołu, który podpisują wszyscy członkowie Komisji,
4. ogłoszenie przez przewodniczącego Komisji wyników głosowania.
C. Podejmowanie uchwał.
§ 9.
1. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych przyjętym przez nią
porządkiem obrad posiedzenia.
Uchwały w sprawach finansowych podejmowane są imiennie.
2. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów.
3. Każdy z członków Rady Nadzorczej obecny na posiedzeniu zobowiązany jest brać udział
w głosowaniu.
4. W przypadku, gdy w tej samej sprawie zostało zgłoszonych kilka projektów uchwał przewodniczący
poddaje pod głosowanie w kolejności od najdalej idącego.
5. Uchwały podpisują przewodniczący posiedzenia Rady Nadzorczej oraz jej sekretarz, a w razie jego
nieobecności osoba wyznaczona przez Radę Nadzorczą.
§ 10.
1. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę uchylającą podjętą wcześniej, obowiązującą uchwałę Rady
Nadzorczej, o ile przepisy bezwzględnie obowiązujące nie stanowią inaczej.
2. Uchyleniu mogą podlegać wyłącznie uchwały o charakterze normatywnym i porządkowym; nie
podlegają uchyleniu uchwały kształtujące indywidualne prawa (takie, które stały się źródłem nabycia
praw przez określone osoby).
3. Do uchwał uchylających podjęte wcześniej, obowiązujące uchwały Rady Nadzorczej stosuje się
odpowiednio postanowienia § 9 Regulaminu.
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§ 11 wykreśla się w całości.
D. Wybór członków Zarządu Spółdzielni.
§ 12.
1. Zarząd składa się z trzech członków w tym prezesa i jego zastępców, przy czym co najmniej jeden
członek Zarządu musi być członkiem Spółdzielni.
Członek Zarządu powinien spełniać co najmniej niżej wymienione wymagania:
1. posiadać wyższe wykształcenie techniczne, ekonomiczne, prawnicze lub inne,
2. posiadać co najmniej trzyletni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
3. posiadać co najmniej podstawową znajomość zagadnień spółdzielczości, w tym
spółdzielczości mieszkaniowej w szczególności,
4. posiadać umiejętności kierowania zespołem pracowników i organizowania pracy,
5. posiadać umiejętność nawiązywania i kontynuowania poprawnych kontaktów
międzyludzkich,
6. nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo przeciwko mieniu
obrotowi gospodarczemu, dokumentom lub karno-skarbowe.
2. Kandydatów na członków Zarządu wyłania się w drodze publicznie ogłoszonego konkursu. Zasady
przeprowadzania postępowania konkursowego określa uchwałą Rada Nadzorcza.
§ 13.
Członków Zarządu wybiera Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.
E. Protokołowanie posiedzeń.
§ 14.
1. Posiedzenie Rady Nadzorczej jest protokołowane przez pracownika zajmującego stanowisko
Specjalisty ds. obsługi Rady Nadzorczej i spraw organizacyjno-członkowskich, a w razie jego
nieobecności pracownika wyznaczonego przez Zarząd Spółdzielni.
2. Protokół podpisują przewodniczący i sekretarz Rady Nadzorczej, a w razie ich nieobecności na
posiedzeniu z- ca przewodniczącego Rady Nadzorczej i przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub dwóch
przewodniczących Komisji. Protokoły zawierające roczne sprawozdania Rady Nadzorczej podpisują
wszyscy jej członkowie.
3. Protokół udostępnia się członkom Spółdzielni w siedzibie i na stronie internetowej spółdzielni
niezwłocznie po jego zatwierdzeniu na następnym, najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej.
§ 15.
Każdy członek Spółdzielni ma prawo przeglądania protokołów posiedzeń Rady Nadzorczej.
§ 16.
Protokoły i uchwały Rady Nadzorczej przechowuje Zarząd Spółdzielni.
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IV. KOMISJE RADY NADZORCZEJ.
§ 17.
1. W ramach Rady Nadzorczej działają stałe komisje – w składzie co najmniej trzyosobowym:
1. rewizyjna;
2. techniczna;
3. organizacyjno-członkowska,
2. Przewodniczących oraz członków Komisji wybiera Rada Nadzorcza w głosowaniu jawnym.
3. Zastępcę przewodniczącego komisji i jej sekretarza wybierają spośród siebie członkowie danej
komisji.
4. W uzasadnionych wypadkach Rada Nadzorcza może powołać Komisje czasowe po uprzednim
określeniu zakresu ich działania i merytorycznym uzasadnieniu potrzeby ich powołania.
5. Na wniosek przewodniczącego Komisji Rada Nadzorcza może wybrać do składu Komisji, zastępców
członków Rady Nadzorczej.
6. W zakresie nie uregulowanym w Dziale V niniejszego Regulaminu do Komisji Rady Nadzorczej
stosuje się odpowiednio przepisy Regulaminu dotyczące Rady Nadzorczej.
§ 18.
1. Rada Nadzorcza może dokonać zmian w składzie Komisji.
2. W trybie przewidzianym dla wyboru członków Komisji, Rada Nadzorcza może z własnej inicjatywy,
bądź na wniosek przewodniczącego Komisji, odwołać ze składu Komisji jej członka.
Wniosek przewodniczącego Komisji o odwołanie powinien być złożony Radzie Nadzorczej wraz
z pisemnym uzasadnieniem.
3. Członek Komisji może złożyć rezygnację z członkostwa w Komisji.
§ 19.
1. Pierwsze posiedzenie Komisji m.in. w celu ukonstytuowania się zwołuje jej przewodniczący
w terminie do 14 dni po pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej.
2. Posiedzenie Komisji Rady Nadzorczej zwołuje jej przewodniczący, a w razie jego nieobecności
zastępca przewodniczącego. Posiedzenie Komisji powinno być zwołane co najmniej raz na kwartał,
w tym przed każdym posiedzeniem Rady Nadzorczej.
3. Posiedzenie Komisji powinno być zwołane także na wniosek:
1. 1/3 członków Rady Nadzorczej,
2. Zarządu Spółdzielni.
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Posiedzenie takie powinno być zwołane nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia
wniosku.
4. Pracami Komisji kieruje jej przewodniczący lub w razie jego nieobecności zastępca
przewodniczącego.
§ 20.
Prawidłowo zwołane posiedzenie Komisji tzn. z zachowaniem wymogów przewidzianych w § 22 ust. 3
niniejszego Regulaminu, zdolne jest do obradowania pod warunkiem, że bierze w niej udział co najmniej
połowa jej członków, w tym jej przewodniczący lub jego zastępca.
§ 21.
1. Komisje Rady Nadzorczej współpracują ze sobą i w miarę potrzeby odbywają wspólne posiedzenia.
2. O odbyciu wspólnego posiedzenia dwóch lub więcej komisji decyduje Rada Nadzorcza na wniosek
przewodniczącego jednej z Komisji lub jego zastępcy.
3. Wspólne posiedzenie Komisji zwołuje z zachowaniem wymogów przewidzianych w § 22 ust. 3
niniejszego regulaminu oraz takim wspólnym posiedzeniom Komisji przewodniczy przewodniczący lub
zastępca przewodniczącego Komisji, który złożył wniosek w tej sprawie.
4. Wspólne posiedzenie Komisji wymaga obecności co najmniej połowy członków każdej z nich, w tym
jej przewodniczącego lub jego zastępcy.
§ 22.
1. Termin i porządek obrad posiedzenia Komisji ustala jej przewodniczący.
2. Porządek obrad każdego posiedzenia powinien przewidywać przyjęcie protokołu z poprzedniego
posiedzenia.
3. O czasie, miejscu i porządku obrad Komisji jej członkowie i zaproszone osoby zawiadamiani są
pisemnie lub drogą elektroniczną co najmniej na 3 dni przed terminem posiedzenia. Do zawiadomienia
powinny być dołączone materiały dotyczące spraw, które mają być rozpatrywane.
§ 23.
1. W posiedzeniach Komisji obowiązani są brać udział wszyscy jej członkowie oraz zaproszeni
członkowie Zarządu i odpowiedni pracownicy Spółdzielni.
2. Osoby wymienione w ust. 1, które z ważnych powodów (choroba, urlop, wyjazd służbowy) nie mogą
brać udziału w prawidłowo zwołanym posiedzeniu, powinny wcześniej zawiadomić o tym
przewodniczącego Komisji lub jego zastępcę.
3. Komisja za zgodą Rady Nadzorczej może powoływać biegłych rzeczoznawców, ekspertów do
opracowywania lub opiniowania konkretnych zagadnień lub spraw.
4. Wynagrodzenie dla osób wymienionych w ust. 3 płatne jest z kosztów zarządzania.
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§ 24.
1. Na wstępie posiedzenia Komisji jej przewodniczący stwierdza:
1. prawidłowość zwołania posiedzenia,
2. zdolność do obradowania.
2. Na posiedzeniu Komisji, przed zatwierdzeniem porządku obrad, każdy członek Komisji lub członek
Zarządu Spółdzielni ma prawo zgłosić przewodniczącemu umotywowany wniosek o zmianę lub
uzupełnienie porządku obrad. Przewodniczący poddaje taki wniosek pod głosowanie.
3. Po rozpatrzeniu danej sprawy, Komisja formułuje wnioski.
4. Wnioski Komisji mają dla Rady Nadzorczej charakter opiniodawczy i stanowią dla niej podstawę
do podejmowania uchwał oraz formułowania wniosków i zaleceń do Zarządu Spółdzielni.
5. Wnioski Komisji mają dla Zarządu charakter wyłącznie informacyjny. Mogą one stanowić dla niego
materiał pomocniczy przy podejmowaniu decyzji dotyczących działalności Spółdzielni.
6. Przewodniczący posiedzenia Komisji poddaje wnioski pod głosowanie.
§ 25
1. Głosowanie odbywa się jawnie.
2. Przewodniczący posiedzenia Komisji może z własnej inicjatywy lub z inicjatywy członka Komisji
poddać pod głosowanie wniosek o głosowaniu tajnym.
3. Członek Komisji nie może uczestniczyć w głosowaniu nad sprawą, która go osobiście dotyczy.
4. Sprawy rozstrzygane przez Komisje zapadają zwykłą większością głosów jej członków.
§ 26
1.

Posiedzenia Komisji Rady Nadzorczej są protokołowane przez pracownika zajmującego
stanowisko Specjalisty ds. obsługi Rady Nadzorczej i spraw organizacyjno-członkowskich,
a w razie jego nieobecności pracownika wyznaczonego przez Zarząd Spółdzielni.

2.

Protokoły podpisują wszyscy członkowie Komisji, którzy brali udział w posiedzeniu.

3.

Komisja dokonująca kontroli działalności Zarządu w jakimkolwiek zakresie sporządza protokół
pokontrolny i wraz z wnioskami przekazuje Radzie Nadzorczej celem przyjęcia wniosków
i przekazania ich Zarządowi.

4.

Protokoły posiedzeń Komisji winny być każdorazowo analizowane przez Zarząd przed
posiedzeniem Rady Nadzorczej.
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5.

Protokoły posiedzeń Komisji i protokoły pokontrolne przechowuje Zarząd Spółdzielni za
pośrednictwem wyznaczonego pracownika.
§ 27.

1.

2.

Stałym zadaniem wszystkich Komisji Rady Nadzorczej jest analizowanie wniosków
polustracyjnych i sposobu ich realizacji.
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy przede wszystkim :
1. opiniowanie projektów planów gospodarczych zawierających plan finansowy i rzeczowy
w tym:
a. plan remontów i inwestycji,
b. plan działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej jeżeli uchwała Walnego
Zgromadzenia zdecyduje o prowadzeniu tej działalności przez Spółdzielnię.
2. opiniowanie projektów regulaminów i innych wewnętrznych przepisów spółdzielni z zakresu
funkcjonowania gospodarki finansowej i materiałowej,
3. opiniowanie okresowych i rocznych sprawozdań finansowych i bilansów oraz kwartalnych
i rocznych analiz ekonomicznych,
4. opiniowanie wniosków Zarządu Spółdzielni w sprawie wysokości opłat eksploatacyjnych,
5. opiniowanie wniosków w sprawie przyznania i wysokości premii i nagród dla członków
Zarządu spółdzielni pozostających w stosunku pracy ze Spółdzielnią,
6. badanie zasadności odwołań członków Spółdzielni od decyzji Zarządu w zakresie spraw
finansowych i rozliczeń z tymi sprawami związanymi,
7. kontrola rozliczania kosztów bieżącej gospodarki zasobami mieszkaniowymi, remontów
i inwestycji,
8. okresowa kontrola działalności Spółdzielni w zakresie:
a. wykonania planów gospodarczo-finansowych z uwzględnieniem prawidłowości
wydatkowania środków finansowych,
b. prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej i materiałowej,
c. prawidłowości struktury zatrudnienia służb ekonomiczno-finansowo-księgowych,
9. kontrola stanu zabezpieczenia majątku Spółdzielni
z tym związanych,

i prawidłowości obiegu dokumentów

10. kontrola sposobu realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia,
11. kontrola wykonania zaleceń pokontrolnych organów zewnętrznych i wewnątrzspółdzielczych,
12. uczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych przez instytucje zewnętrzne,
13. kontrola i analiza badania prawidłowości wykorzystania przez Zarząd kredytów i pożyczek,
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14. wykonywanie innych prac i czynności zleconych przez Radę Nadzorczą a związanych
z działalnością gospodarczo-finansową Spółdzielni.
3. Do zakresu działania Komisji Organizacyjno-Członkowskiej należy przede wszystkim:
1. opiniowanie projektów planów gospodarczych zawierających plan finansowy i rzeczowy w tym:
a. plan remontów i inwestycji,
b. plan działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia
zdecyduje o prowadzeniu tej działalności przez Spółdzielnię,
2. opiniowanie projektu struktury organizacyjnej Spółdzielni, która składa się z Regulaminu
organizacyjnego i ze schematu organizacyjnego oraz innych aktów mających wpływ na
strukturę zarządzania w Spółdzielni,
3. kontrola zawierania umów o ustanowienie praw do lokali mieszkalnych,
4. opiniowanie pozostałych wewnętrznych regulaminów Spółdzielni nie zastrzeżonych do zakresu
działania innej Komisji,
5. opiniowanie wniosków do Rady Nadzorczej o zobowiązanie Zarządu do wystąpienia
z powództwem o sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w trybie art. 17 10
ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w zw. z art. 16 ustawy o własności lokali,
6. opiniowanie wniosków
mieszkaniowych,

członków

Spółdzielni

dotyczących

spraw

członkowsko

–

7. opiniowanie propozycji Zarządu dotyczących przystąpienia Spółdzielni do organizacji
społecznych lub występowania z nich,
8. opiniowanie projektów planów działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej jeżeli
uchwała Walnego Zgromadzenia zdecyduje o prowadzeniu tej działalności przez Spółdzielnię,
9.

wykonywanie innych prac i czynności zleconych przez Radę Nadzorczą dotyczących spraw
organizacyjno-członkowskich.

Do zakresu działania Komisji Technicznej należy przede wszystkim:
I. w sprawach gospodarki zasobami mieszkaniowymi:
1. opiniowanie projektów planów gospodarczych zawierających plan finansowy i rzeczowy w tym:
a. plan remontów i inwestycji,
b. plan działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej jeżeli uchwała Walnego
Zgromadzenia zdecyduje o prowadzeniu tej działalności przez Spółdzielnię,
2. opiniowanie planów bieżącej obsługi zasobów spółdzielni pod względem rzeczowym,
3. opiniowanie projektów regulaminów i innych wewnętrznych przepisów spółdzielni z zakresu
gospodarki zasobami mieszkaniowymi, a w szczególności regulaminu gospodarki zasobami
mieszkaniowymi i regulaminu porządku domowego,
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4. opiniowanie zasad ustalania wysokości opłat za używanie lokali mieszkalnych;
5. kontrola wykonania planów bieżącej obsługi zasobów Spółdzielni pod względem rzeczowym,
6. kontrola organizacji i postępu robót bieżącej obsługi zasobów Spółdzielni oraz jakości robót,
7. kontrola stanu utrzymania porządku i czystości w budynkach Spółdzielni i ich otoczeniu,
8. badanie i ocena zasadności i słuszności wniosków, odwołań i skarg członków Spółdzielni z zakresu
gospodarki zasobami mieszkaniowymi,
9. analizowanie wniosków z okresowych przeglądów zasobów mieszkaniowych Spółdzielni i ich
otoczenia,
10. uczestniczenie w odbiorach robót wynikających z bieżącej obsługi zasobów Spółdzielni,
11. uczestniczenie w
i inwestycyjnych.

organizowanych

przetargach

na

wykonawstwo

robót

remontowych

II. w sprawach techniczno – inwestycyjnych
1. opiniowanie i kontrola realizacji planów remontów i inwestycji pod względem rzeczowym,
2. opiniowanie stanu przygotowania remontów pod względem zapewnienia dokumentacji projektowo
– techniczno – kosztorysowej i wykonawstwa,
3. opiniowanie stanu przygotowania inwestycji do realizacji pod względem zapewnienia odpowiednich
terenów oraz dokumentacji projektowo – techniczno – kosztorysowej,
4. opiniowanie projektów regulaminów i innych wewnętrznych przepisów spółdzielni z zakresu
remontów i inwestycji, a w szczególności regulaminu funduszu na remonty zasobów
mieszkaniowych w tym funduszu na docieplenie ścian zewnętrznych budynków mieszkalnych
stanowiącego subfundusz funduszu remontowego, funduszu na inwestycje i funduszu wymiany
stolarki okiennej i drzwiowej w Spółdzielni,
5. kontrola ksiąg budynków, ze szczególnym uwzględnieniem rzetelności i terminowości dokonywania
zapisów i ich zgodności ze stanem faktycznym,
6. kontrola organizacji, postępu robót remontowych i inwestycyjnych oraz jakości tych robót,
7. uczestniczenie w odbiorach robót remontowych i inwestycyjnych.
III. Wykonywanie innych prac i czynności zleconych przez Radę Nadzorczą, a związanych
z gospodarką zasobami mieszkaniowymi, remontami i inwestycjami.
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V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
§ 28.
Rada Nadzorcza jest obowiązana do udzielania pisemnych odpowiedzi na wnioski i skargi skierowane
do niej w terminach przewidzianych Statutem i innymi obowiązującymi przepisami prawnymi.
§ 29.
1. Za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, które jest wypłacane
w formie miesięcznego ryczałtu bez względu na ilość posiedzeń. Wynagrodzenie za udział
w posiedzeniach Komisji Rady Nadzorczej i dyżurach nie przysługuje.
2. Wysokość wynagrodzenia o którym mowa w ust. 1 określona jest w Statucie Spółdzielni.
3. Wynagrodzenie :
1. nie przysługuje, jeżeli w danym miesiącu nie odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej,
2. nie przysługuje tym członkom Rady Nadzorczej, którzy w danym miesiącu nie brali udziału
w jej posiedzeniu, spóźnili się na posiedzenie lub opuścili je w trakcie jego trwania bez
uzasadnionej przyczyny.
Niniejszy Regulamin uchwalono na Walnym Zgromadzeniu dnia 22.06.2013 r. uchwałą nr 19/2013
i wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Walne Zgromadzenie.
Z dniem uchwalenia niniejszego Regulaminu traci moc Regulamin Rady Nadzorczej Karpackiej
Spółdzielni Mieszkaniowej uchwalony uchwałą 2/2003 z dnia 20.06.2003 r.
Tekst jednolity uwzględniający zmianę uchwaloną na Walnym Zgromadzeniu w dniu 14.06.2014 r. oraz
zmiany uchwalone na Walnym Zgromadzeniu w dniu 08.06.2019 r.
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