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ZaLqcznik do uchwaly nr 3Il201J Walnego Zgromadzenia
Bydgoskiej Sp6ldzielni Mieszkaniowej

z dnia 13, 16, 20, 22 czerwca 2011 roku

PODSTAVW DZIALAN IA RADY N ADZORCZEJ

s1
Rada Nadzorcza Bydgoskiej Sp6ldzielni Mieszkanio wej dzialana podstawie:
1) ustawy Prawo sp6ldzielcze (Dz.u. 22003 r.,. Nr 1gg, poz. lg4g ze zm.),2) ustawy o sp6ldzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz.U. 22003 r. Nr l19 poz. ll16 zezm.)o3) postanowief statutuSp6ldzielni,
4) niniejszegoregulaminu,
5) innych przepis6w prawa powszechnie obowi4zuj4cych w sp6ldzielczoSci mieszkaniowej i jej organach

samorz4dowych.

$zl' Rada Nadzorcza sklada sig z 16 czlonk6w z proporcjonalnym podziatem mandat6w na osiedla (osiedle
Blonie, Szwederowo iWzgilrze Wolno5ci - po cztery mandatyJ osiedle Sr6dmiescie i C6rzyskowo - po
dwa mandaty).

2' Kadencja Czlonka fady Naclzorczej trwa trzy lata. Mandat czlonka Rady Nadzorczej wygasa z
uptywem kadencji, na kt6rqzostal wybrany.

3 . Utrata mandatu przed uplywem kadencj i nastgpuj e w przypadkach:
1) odwolania wigkszosci4 dw6ch trzecich glos6w pr"ii organ, kt6ry dokonal wyboru,2) zrzeczenia sig mandatu,
3) ustaniaczlonkostwaSp6ldzielni,
4) podjgcia pracy w sp6ldzielni,
5) cofirigcia pelnomocnictwaprzezosobg prawn4.

4, Do Rady Nadzorczej nie moze byi wybrany pracownik sp6ldzielni.
5' Na miejsce czlonka Rady Nadzorczej, kt6ry utracil mandat wchodzi do korica kadencji tego czlonka

nastepny czlonek, kt6ry w wyborach z danego osiedla uzyskal najwyhszq liczbg glos6w. O uzyskaniu
mandatu ptzeznowego Czlonka Rady Nadzorczej informuje go nrzewtOniczacy Radyi terminie 7 dni.

il, ZAKRES DZIALANIA RADY NADZORCZEJ

s3
Rada Nadzorcza sprawuje kontrolg inadz6r nad dzialalnosciE Sp6ldzielni.
Zakres dzialania Rady Nadzorczej okreSla Statut.
Rada Nadzorcza mohe lqdat, od. Zarzqdu, czlonk6w i pracownik6w Sp6ldzielni wszelkich sprawozdafi i
wyjaSnieri, przeglqda(, ksiggi i dokumenty orazsprawdzaS bezpoSrednio stan maj4tku Sp6ldzielni.
Rada Nadzorcza sklada sprawozdanie ze swojej dzialalnoSci Walnemu Zgromadzeniu.

|il. oRGANTZACJA WEWNETRZNA RADr NADZORCZEJ

S+l' Pierwsze posiedzenie Rady Nadlzorczej zwoluje przewodnicz4cy Kolegium Walneg o zgromadzenia w
celu ukonstytuowania sig Rady Nadzorczej.
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Na pierwszym posiedzeniu Rada wybiera ze swego grona prezydium w sklad kt6rego wchodzq
przewodniczqcy, zastepc,a przewodnicz4cego, sekretan i przewodniczqcy statych komisji Rady.
Rada Nadzorcza powoluje ze swego grona stale komisje
1) Komisjg Rewizyjnq
2) Komisjg Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi,
3) Komisjg ds. DzialalnoSci Spolecznej i Kulturalnej,
Powoluj4c Komisjg - Rada Nadzorcza wybiera najpierw ze swego grona przewodnicz4cego komisji, do
kt6rej nastgpnie zg)aszajqakces cztronkowie rady, pragnecy bra(, udzial w pracach komisji.
Po skompletowaniu calego zespolu czlonkowie komisji wybieraj4 ze swego grona zastgpcg
przewodnicz4cego i sekretarza komisji.
W miarg potrzeby Rada Nadzorcza powoluje takZe komisje czasowe.
Szczeg6lowy zakres czynnoSci poszczeg6lnych komisji oraz ich organizacjg pracy zawieraj4 regulaminy
uchwalone przez Radg Nadzorczq.
Rada Nadzorcza rozpatruje sprawozdania i wnioski komisji.

s5
Do obowiqzk6w Prezydium Rady nalezy organizowanie pracy Rady Nadzorczej, aw szczeg6lnoSci:
1) opracowywanie projekt6w plan6w pracy Rady Nadzorczej i sprawozdaf z jej dzialalnofici,
2) ustalanie termin6w i porz4dku obrad posiedzerl Rady,
3) rozpatrywanie projekt6w uchwal i innych material6w, kt6re majqbyi przedmiotem obrad Rady,
4) nadawanie biegu uchwalom Rady i czuwanie nad ich realizacj4
5) koordynacja pracy komisji Rady,
6) ustalanie dyzur6w czlonk6w Rady,
7) utrzymywanie bezpoSredniej wiEzi z Zarzqdem Sp6ldzielni oraz arganami samorz4du osiedlowego.
Posiedzenie Prezydium zwoluje przewodnicz4cy Rady Nadzorczej lub jego zastQpca.

Posiedzenia Prezydium odbywaj4 sig w miarE potrzeby, a w szczeg6lno5ci przed posiedzeniem Rady
Nadzorczej.

IV. ORGANIZACJA PRACY RADY NADZORCZEJ

s6
Rada Nadzorcza dziala w oparciu o zatwierdzony przez siebie plan pracy, obejmuj4cy okres jednego roku
obrachunkowego. Plan pracy zawiera posiedzenia plenarne Rady, posiedzetia Prezydium, i statych komisji
Rady, wykaz czynnoSci kontrolnych do wykonania,liczbg dy1ur6w, tdzial czlonk6w rady w r62nych Komisjach
itp.

$z
Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoluje przewodnicz4cy lub jego zastgpca co najmniej raz na kwartaL. Poza
planowanym posiedzeniem Rady powinno byi ono zwolate takhe, na wniosek jednej trzeciej czlonk6w Rady
lub na wniosekZarzqdu Sp6tdzielni. W tych przypadkach posiedzenie powinno byi zwolane najp62niej w ci4gu
14 dni od daty wptynigcia wniosku. Porzqdek posiedzenia Rady Nadzorczej powinien obejmowai sprawy
wymienione we wniosku.

SB
1. Termin i porz4dek obrad posiedzeri Rady Nadzorczej ustala Prezydiurn bqdZ przewodnicz4cy Rady.
2. Zawiadomienie o terminie posiedzenia Rady Nadzorczej wraz z porzqdkiem obrad i zalqczonymi do niego

materialami powinny byi dorgczone co najmniej na7 dni przed terminem posiedzenia.
3. Na posiedzeniu, przed zalwierdzeniem porz4dku obrad, czlonek Rady ma prawo zglosii przewodniczecemu

umotywowany wniosek o zmiang lub uzupelnienie porz4dku. Przewodniczqcy poddaje taki wniosek pod
glosowanie przed glosowaniem nad przyjqciem rozeslanego porz4dku obrad.

4. Kahdy czlonek Rady Nadzorczej, nie mog4cy wziq( udzialu w posiedzeniu, jest obowi4zany
usprawiedliwii swoj q nieobecnoSi - w miarg moznoSci - przed, terminem posiedzenia.

se
1. W posiedzeniach Rady Nadzorczej jej Prezydium oraz Komisji mog4 bra6 udzial zglosem doradczym

czlonkowie Zarzqdt Sp6ldzielni otaz w miarg potrzeby i na zaproszenie przewodnicz4cego: pracownicy
Sp6ldzielni, rzeczoznawcy i inni zaproszeni goScie.
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1' Rada Nadzorczamo2e podejmorvai uchwaly jedynie w sprawach objgtych porz4dkiem obrad.2' Uchwaty Rady Nadzorczei zapadajqzwyklqwigkszosci4 glos6w. w ra)ie rdwnej ilosci glos6w,,za', i

,,przeciw" glosowanie nale?y powt6rzyi. Ponowny brak wigkszoSci powoduje, zL uchwala nie zostala
podjgta.

3' Uchwaty Rady Nadzorczej sqwazne, je2eli zostaly podjqte wiqkszoSciq glos6w w obecnoSci co najmniej
polowy je.i skladu statutowego. IJchwaly podpisuj4 piz.*oani.ra"y (zastgpca) i sekretarz Rady Nadzorczel'.
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1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwaly w glosowaniu jawnym.
2' Wyboru i odwolania czlonka z,arz4du Sp6ldzielni dotonuje sip w glosowaniu tajnym. w ogloszeniu o

skladaniu ofert przed wyborem czlonk6w Zarz4du, Rada Nadzorcza podaje"warunki ustawowe i
statutowe oraz moLe o_kreSlii inne kryteria iwymogi dla kandydat6w, a takze ewentualne etapy
selekcji kandydat6w. obliczanie glosdw naleZy do trezyoium Rady Nadzorczej.3' Przewodnicz4cy Rady Nadzorczej jest obowi4zany zariqdzic tajne glosowanie r6wniez na z4danie co
najmniej l/5 czlonk6w Rady obecnych na posiedzeniu.

4' W kazdej sprawie - z-wyl4czeniem wyboru i odwolania czlonka Zarz4du Spritdzielni - Rada Nadzorcza
mo2e podj4i uchwalg w glosowaniu imiennym, co powoduj e, ze w proiokole z posiedzenia Rady
Nadzorczej wpisuje siE czlonk6w gtrosuiqcych zai przeciw uchware.

5' Do protokolu mo-e tez byi wpisane zdanie odrpbne czlonka(6w) Rady nie godz4cych siq z tresci4
podejmowanych uchwal. Czlonek Rady sktadaj qcy zdanie odrgbne moze zloLy( tez do-protokoto pise-ne
uzasadnienie swego stanowiska.
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Posiedzenia Rady Nadzorczej s4 protokolowane
Protok6l podlega przyjgciu ni nurtppnyr posiedzeniu.
PrzaiEty protok6l podpisui4 przewodniczEcy (zastgpca) i sekretarz Rady Nadzorczej.

2. Rada Nadzorcza mole zasigga( opinii rzeczoz_nawc6w.

V. POSTANOWIENIA KONCOWE

Rada Nadzorcza jest obowiqzana do udzielani" 
"d}ll'r"ori na skargi i wnioski czlonk6w sp6tdzielni w

terminach przew idzianych statutem Sp6ldzielni.

s14
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Rada Nadzorcza w granicach okreslonych
aktami prawnymi wymienionymi w $ 1 Regulaminu Rady Nadiorczej Bydgoskiej Sp6tdzilelni Mieszkaniowej.

s 15
Niniejsry regulamin zostal uchwalony przez Walne Zgromadzenie Bydgoskiej Sp6ldzielni
Mieszkaniowej w dniu 13, 16,20 i22 czerwca 2011 roku.
Traci moc Regulamin uchwalony przez Zebranie Przedstawicieli Czlonk6w Bydgoskiej
Sp6ldzielni Mieszkaniowej w dniu 30 czerwca 2006 roku wraz zp6Zniejsrymi zmianami.



Uchwala nr 3l/2011

"rys:.{3il"ff ;fl?#lffi3tniowej
z dnia. 13, 16, ZO, 22 czemrsa 2O11 r.

w sprawie uchwalenia regularninu Rady Nadz orczej

walne zgtomadzenie Bydgoskiej Sp6ldzielni Mieszkaniowej dziatajqcna podstawie g 29rpkt 15 statutu sp6ldzielni u<;hwaliRegulamin Rady Nadzorczej, r.ioi..g" tresd stanowizalqcznik do niniej szej uchwaly.

Uzasadnienie

Zmiana regulaminu wynika z koniecznosci dostosowania jego treSci dopostanowieri nowego Statutu Bydgoskiej Sp6ldzielni Mieszkaniowel orazznowelizowanych ustaw.

1) glos6w za

2) glos6,w przeciw

Sekretarze poszczeg6lnych czgSci
Walnego Zgromadzenia

fs

Przewodnicz4cy pos zcze g6Inych czgSci
Walnego Zryo\adzenia
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