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REGULAMIN RAD NIERUCHOMOŚCI

BYDGOSKIEJ SPOŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

I. PODSTAWY DZIAŁANIA RAD NIERUCHOMOŚCI.

§1

RadY Nieruchomości Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkarriowej działająna podstawie:

art.35 § 3 ustawy Prawo społdzielczę z dnia 16 września 1982 roku (Dz. U. 2018.1285),
Statutu Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
niniej szego regulaminu.

II. ZAKI{ES DZIAŁANIA I KOMPETENCJE RAD NIERUCHOMOŚO.

§2

1. Zakręs działania Rad Nieruchomości określa § 60 Statutu BSM.

§3

Do kompetencji Rad Nieruchomości nalezy równiez:
1) zgłaszanie danej administracji Społdzielni infbrmacji o zauważorrych

nieprawidłowościach w funkcjonowaniu nieruchomości,
2) zgłaszanie uwag dotyczących utrzymania czystości, porządku i estetycznego

wYglądu klatek schodowych, dźwigów, wózkowni, piwnic i innych pomieszcień
wsPÓlnego uzytku oraz na zewnątrz budynków na terenie nieruchomoici,

3) mozliwość współudziału w przeprowadzaniu, co najmniej ruz na rok okresowyclr
Przeglądow stanu tęchnicznego budynku, urządzeń i instalacji znajdujących się
w nim na terenie danej nieruchomości,

4) delegowanie przedstawiciela w charakterze obserwatora - do udziału
w czynnościach przetargowych doty czący ch danej nieruchomości,

5) oPiniowanie wniosków o uzytkowanie pomieszczęńwspólnych w budynku,
6) wsPÓłdziałanie w rozwiązywarriu innyclr spraw związanych z funkcjonowaniem

nieruchomości.

§4

Rada Nadzotazai Zaruąd Spółdzielni rnogą kierowaó do Rad Nieruchomości takze inne
sprawy celem ich zaopiniowania.



III. WYBORY DO RAD NIERUCHOMOŚCI

§5

l.

1.

2.

O terminie i miejscu zebrania członków Spółdzielni zwołanego w celu wyboru Rady
Nieruchomości lub uzupełnienia jej składu zawiadamiają adnrinistracje osiecllowe
PoPrZeZ wywieszenie ogłoszeń na tablicach ogłoszeń we wszystkich budynkach danej
nieruchomoŚci oraz w budynku danej administracji osiedlowej. ZwoŁane zebranie
wyborcze otwiera i prowadzi - do momentu przeprowaclzenia wyborów - kierownik lub
inny upow ażniony pracownik danej administracj i o siedlowej .

Posiedzenia Rady Nieruclromości zwołuje i prowadzi jej przewo dniczący,a w razie jego
nieobecnoŚci zastępca przewodniczącego z zastrzężęniem § 59 ust. l1 Statutu BSM
według potrzeb.
Wyboru członków Rad Nieruchomości dokonuje się według zasad określonych w
§ 59 ust, 5 i 6 Statutu BSM naczas nieokreślony. Utrata mandatu pTzęzczłonka Rady
Nieruchorności rrastępuje w przypadkach określonyclr w § 59 trst. 9 Statutu BSM.

§6

W przypadku, gdy członek Rady Nieruchomości nie potwierdzi odbioru upowaznienia
do przetwarzania danych osobowych i tym samym nie przyjmie odpowie dzialności za
ochronę danych osobowych, wybór członka Rady Nieruclrorności staje się niewazny.
Członek tęn bez zŁożenia podpisu pod w/w dokumentem, nie jest uprawniony do
podejmowania czynności w ramach swojej funkcji w Radzie Nieruchomości.
Rada Nadzorcza zatwierdza nieważność wyboru na skutek zgłoszenta Inspektora
ochrony danych osobowych o uchyleniu się czŁonka Rady Nieruchomości od
pisemnego potwierdzenia odbioru upowaznienia do przetwarzania danych osobowych.
Rada Nadzorcza decyzję o zatwierdzeniu niewazności wyboru członka Rady
Nieruchomości podejmuje na najblizszym posiedzeniu plenarnym Rady Nadzorczej,
następującym po dacie zgłoszęnia zaistniałej okoliczności przez Inspektora ochrony
danych osobowych.
Po dokonaniu zatwierdzenia niewazności wyboru członka (członków) danej Rady
Nierr"rclromości i niemozności działanta Rady Nieruchomości - jako organu,
zastosowanie ma § 7 niniejszego regulaminu.

§7

Na miejsce członka Rady Nieruchomości sprawującego funkcję przewodniczącęgo,
zastępcy przewodniczącego oraz sekretarza, który utracił mandat lub którego wybór
stał się nteważny, w ich miejsce mandat uzyskuje zamteszkujący w danej

nieruchomości członek Społdzielni, który w wyborach uzyskał kolejno najwyższą
Iiczbę głosów na daną funkcję. W przypadku pozostałych członków, mandat uzyskuje
członek, który trzyskał kolejno najwyższą liczbę głosów. Brak takiej nrozliwości
powoduje koniecznośó wyboru członkaRady przez członków z danej nieruchomości
na zebraniu zwołanym przęzjednego z członkow Rady Niertrchomości według zasad

określonych w § 59 ust. 5 i 6 Statutu BSM.
W przypadku konieczności wyboru członka Rady Nieruchomości w miejsce członka,
który utracił mandat, administracja danego osiedla zobowiązana jest podjąć starania,
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abY zgodnie z § 59 ust.11 Statutu zostało zwołanę zębtanie wyborcze nieruchomości,
najpóźniej w ciągu kwartału po dacie utraty człoŃostwa.

§8

W nieruchomoŚciach, w których nie wybrano Rad Nieruchomości, administracja danego
osiedla Powinna co najmniej taz w roku podjąć próbę wybrania Rady Nieruchomości
p oprzez zwołanie kolej nych zebr ań wyborczych.

IV ORGANIZACJA PRACY RAD NIERUCHOMOŚCI

§9

1. Posiedzenia Rady Nieruchomości zwołują przewodnlcząay (lub jego zastępca) z
zastrzężęniem zapisu § 59 ust.1 1 Statutu.
Posiedzenia są protokołowane.
Przyjęte przęz Radę Nieruchomości uchwały, wnioski i opinie:

a) są Przekazywane na piśnrie do administracji osiedla i są wywieszane na tablicy
ogłoszeń danej nieruchomości,

b) w razie powzięcia wątpliwości co do zgodrrości danej uchwały, wniosku lub
oPinii RadY Nieruchomości z obowtązującymi w Spółdzielni przepisami prawa,
administracja osiedla zawiadamia nięzwłocznię o powyzszym - za
pośrednictwem zarządu spółdzielrii - Radę Nadzorazą w celu podjęcia
czYnnoŚci Ptzewidzianych statutem. Do czasu przyjęcia przez Radę Naclz orcza
stanowiska w sprawie, podjęte przęz Radę Nieruchomości inicjatywy rrie
wchodzą w życie.

4, ProtokołY z Posiedzenia są podpisywane przez wszystkich uczestntczących w nim
członków RadY Nieruchomości, a korespondencję podpisują przewodnicząóy (lub jego
zastępca) i sekretarz. protokoły zebrań członków nieruchomości i zębriń
Rad Nieruchomości przeclrowuj e dana administracj a o siedla.

5. Posiedzenie Rady Nieruclromości jest ważnę jeżeli uczestniczy w nim większość jej
składu.

6. Rada Nieruchorrrości jest organem kolegialnym, podejmującym uchwały na plenarnyclr
zebraniaclr. wszyscy członkowie Rady mają równe plawa - bęz względu- na
sprawowane funkcje - przy podejmowaniu uchwał i decyzji.

7. DecYzje Podejrnowarre są w fbrmie uchwał, powirrny one być konsultowanez mieszkańcanri nieruclromości, bądż bezpośrednio na zebraniach członków danej
nieruchomoŚci, bądż w tbrmie ankiety przeprowadzorrej wśrod członków darrej
nieruchomości.

8. UchwałY RadY Nieruchomości są wazne jeśli są podjęte przez większośó członków
RadY NieruchomoŚci. Przy obliczaniu wymaganej więksŻości głosow dla podjęcia
uclrwałY uwzględnia się tylko głosy oddane zaiprzeciw uchwale. W razie równej iiości
głosów ,,Za" i ,,Przeciw" głosowanie należy powtórzyó. Ponowny brak większości
powoduje, ze uchwała nie została podjęta.

9, Rada NieruclromoŚci reprezentuje nieruchomośó wobec innych organów spółdzielni
w zakresie przyjętych przez nie uclrwał, wniosków i opinii.
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10. Rada Nieruchomości podejmuje uchwały zgodnie z przyznanym zakresem dzińania,
uchwały Rady Nieruchomości, sprzeczne z ustawami lub statutem podlegają uchyleniu
ptzęz Radę Nadzorczą.

§10

1. Regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą Bydgoskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej uchwałąnr ,.J.b.. .l20I9 zdnia28.11.2019 i wchodzi w życiez dniem
uchwalenia.

2. Traci moc Regulamin Rad Nieruchomości Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z
dnia 16.12.2015 r. wrazzę zmianauchwaloną w dniu 24.IL2016 r,

Sekretarz Rady Nadzorczej
Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Nie wnoslę zastneżeń formolno.prawnych
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(
Janttsz Prrtski)


