R EGULAMIN
Komisji ds. współpracy z Radami osiedlowymi Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Jarosławiu.

§1
1. Komisja ds. współpracy z Radami osiedlowymi powołana została na podstawie § 3
regulaminu Rady Nadzorczej.
2. Komisja ds. współpracy z Radami osiedlowymi wykonuje w imieniu Rady Nadzorczej
zadania nadzorczo-kontrolne w zakresie działalności organów samorządowych
Spółdzielni.

§2
1. Komisja ds. współpracy z Radami Osiedlowymi składa się z 3 – 5 członków
wybranych przez Radę Nadzorczą Spółdzielni spośród jej członków na okres trwania
kadencji Rady.
2. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i
Sekretarza.
3. Rada Nadzorcza może na wniosek Przewodniczącego Komisji odwołać w każdym
czasie członka komisji i powołać na jego miejsce inną osobę.
4. W posiedzeniach komisji mogą brać udział na zaproszenie Komisji członkowie
Zarządu oraz inne osoby.
5. Komisja jest obowiązana do przedstawiania Radzie Nadzorczej informacji o wynikach
swych prac, o realizacji wniosków wydanych Zarządowi Spółdzielni przez Radę
Nadzorczą na wniosek Komisji.
6. Komisja nie jest uprawniona do podejmowania uchwał w zastępstwie Rady
Nadzorczej.
§3
Do zakresu działania Komisji ds. współpracy z Radami osiedlowymi należy:
1. Sprawowanie ogólnego nadzoru w imieniu Rady Nadzorczej nad działalnością
organów samorządowych Spółdzielni,
2. Współpraca z Radami Osiedlowymi poprzez udział w ich posiedzeniach członków
Komisji,
3. Organizowanie wspólnych posiedzeń Komisji z przewodniczącymi Rad Osiedlowych
celem wysłuchania ich opinii o problemach nurtujących członków Spółdzielni,
4. Udział członków Komisji w rozmowach indywidualnych z członkami Spółdzielni
zalegającymi w opłatach czynszu,
5. Rozpatrywanie i opiniowanie wpływających do Rady Nadzorczej na jej zlecenie
odwołań członków Spółdzielni od decyzji Zarządu oraz skarg i wniosków związanych
z działalnością Rad i Administracji Osiedli,
6. Opiniowanie projektów regulaminów i innych przepisów wewnętrznych dot.
działalności organów samorządowych Spółdzielni,
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7. Współpraca z pozostałymi Komisjami Rady Nadzorczej i odbywanie z nimi w miarę
potrzeby wspólnych posiedzeń.
§4
1. Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący Komisji a w razie jego nieobecności
Zastępca.
2. Decyzje Komisji są podejmowane w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji.
3. Posiedzenia Komisji są protokołowane. Protokoły podpisują wszyscy obecni na
posiedzeniu członkowie Komisji.
4. Członkowie Komisji uczestniczący w posiedzeniach otrzymują diety na zasadach
określonych przez Radę Nadzorczą Spółdzielni.

§5
Niniejszy regulamin uchwalony został przez Radę Nadzorczą Spółdzielni w dniu
03.02.2004 r. i obowiązuje od dnia uchwalenia.

Sekretarz Rady Nadzorczej

................................................
Teresa Jasińska
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Przewodniczący Rady Nadzorczej

...................................................
Wacław Spiradek

