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Tekst jednolity Regrrlanlinu Rad Niertrcholności

Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniorvej uchwaloliy

w dniu 28.11.2019 r. - Uchwała Rady Nadzorcze.j

BSM nr 3612019, zawierający zrnianę ltchrvaIona

w clniu l5.02.202l r. - Uchwała Rady Nadzorczej

BSM nr 5l202l oraz znrianę uchlvaloną r.v dniu 30

rrlarca 2022 r. - tJchrł,ała Rady Nadzolcze.j BSN4

nr 912022

IłEGI]LAMIN RAD NIERUCIIOMOSCI

BYDGOSKIEJ SPOŁDZIBLNI MIESZKANIOWEJ

t. PODSTAWY DZIAŁANIA RAD NIERUCI{OMOŚCI.

§1

Ilacl1, \iL-ll.rclrotllości f}l,c1*,rr','..j Spółdziellli Mieszkarliowe.j clziała.|ą lla podslawie:

l ) art. 35 SS 3 llstzrwy Prawo społclzielcze z dlria 16 września 1982 roku (Dz.U.201 8,l 285),
2) Stattltu l}ydgosl<iej Społdzielrri Mieszkalliowej,
3) rrirrie.i szego regrtlatlritlt"t.

lt. ZAI<I{ES DZ|Ał,ANIA l KoMPETI]NCJII tlAD NIIIRUCIIOMoŚCI.

§2

Zakres działania Rad Niertrclrorrrości określa § 60 Statuttr BSM.
Zakrcs rozpatrywania wtrioskow przez Radę Nieruclrotności nie trroze trarltszać
uprawrrieri właścicielskich - tj. nie tnoze dotyczyc czyrrności rozpotządzającycli
nieruchomością wspólną.

§3

i)o korlpetenc.ji Rad Nieruclronrości rralezy rówrrież:
1) zgłasz,anie dancj adr'rirristracji Spółdzielni inlbrmacji o zavu,ażonych

nieprawidło\,vościach w ftrr-rkcj orrowaniu nieruclromości,
2) zgłaszanie Llwag dotyczących utrzyt-trania czystości, porządktr i estetycztrego

wyglądLr klatek sclrodowyclr, dzwigow, wózkowni, piwnic i innyclr ponrieszczeti
wspólncgo ltzytl<u ol,il7, na zewntltrz btrdynl<órv lla terenie Ilierttchotności.

3) rrrożliwośc wspołuclziału w przeprowadzal]iLt, co najmniej raz na rok okresowych
przegląclow statlu teclrtlicznego budyrrku, urządzeń i instaiacji znajdtriących się
w ninr na terenie darrej nieruchonrości,

4) delegowarrie przedstawiciela - w clrarakterze obserrł,atora:

- clo udziału w czynnościaclr przetargowych dotyczącyclr danej rrieruchorności.

1.

2.



- P|ZY zlivzaniu głosów oddarrych w ratrraclr arrkiet przcprowaclzanycl,1 pl.zez,
adnrinistracj e w nierilclromościaclr,

5) opirriowar.ie wrriosków o uzytkowarrie pomieszczęń wspólnycl-r w buclylrku,
6) wsPółdziałanie w rozwiązywaniu innyclr spraw zwitlzanych z filrrkc.jonowanien,l

nieruchomości.

§4

Rada Nadzotczai Zarząd Spółdzielni mogą kierować do llacl Niertrclromości takze
inne sprawy celerrr ich zaopiniowania, z zastrzeżenierrr § 2 ust. ż

llt. WYBoląY Do l{AD NIERUCIIOMOŚCI

1,

§5

O tęrnrinie i rrriejscLr zebrania członków Spółdzielni zwołanego w celu wyborLr l{acly
Nieruchorności lLrb uzupełlrietria jej skłaclu zawiadanriają aclrnir-ristracje osiecllou,e
PoPrZeZ wyrvieszenie ogłoszeri rra tablicaclr ogłoszeti we wszystkich bLrclynkaclr clane.j
tlieruchomości oraz w brrdyr-rktr dane.i adrnirristracii osiedlowc.i. Zwołarle zebratrie
wYborcze otwiera i prowadzi - do monentu przeprowaclzenia wyborow - kierownil< lLrb
ir-rny upowaztriony pracownik dane.i administracj i osiecllowe.j.
WyborLr członków Rad Nierttchomości c,lokorrLrjc się wcdłLrg zasac] okrcślotlych
w § 59 ust. 5 i 6 Statutu BSM na czas lrieokreślony. Utrata l,nandatu przc,zczlonka l{acly
Nierucirotrrości następuje w przypadkaclr określorryclr w § 59 Lrst. 9 StatLrtu BSM.

§6

W przypadkr-r, gdy członek Rady Niertrclrorrrości rrie potwierclzi odbiorLt upowaztlicllia
do przetwarzania darryclr osobowyclr i tym sanyt-tr trie przyjmie oclpowieclzialrlości za
oclrronę daIlyclr osobowych, wybór człotrka Rady Nierurclrorllości sta.je się tiieważlt;,.
Człorrek tcn bez zło'żenia podpisu poc1 w/w dokurrientet-1-1, Ilie .jcst uprar,vniotlv cltl
poclejt'nowania czynności w ramach swo.iej ftlnkcji w Raclzie Nierucholności.
Rada Nadzotcza zatwlerdza r-rieważność wyboru na skutek ,zgłoszenla Inspektora
ochrot-ly dalryclr osobowyclr o uchyleniu się człotrl<a Rady Nieruclromości ocl
pisetnnego potwierdzerria odbioru upowaztrielria do przetwarzarria darryclr orolr6lłlych.
Rada Nadzorcza decyz.ję o zatwierdzeniu nieważności wyborlr człorrka Rady
NierLtchomości pode.jnruje na najbliższynl posieclzetlitt plenarllynl l{acly Naclzorczc.j.
następLrjącyl1l po dacie zgłoszenia zaistrriałej okolicznośoi przcz lnspcl<tclra och1,oIry
darryclr osobowyclr.
Po dokonaniu zatwierdzenia lliewazności wyborr-r człotrka (członków) darre.i Racty
Nierrrclrorr-rości i nierrrozrrości działanta Rady Nieruclrorrrości - .jako of!]allll,
zastosowanie ma § 7 rrirriejszego regulaminu.

1.

§7

1. Na rrriejsce członka Rady Nieruchomości sprawującego firrrkcję przewodniczącego,
zastępcy przewodniczącego oraz sekretarza, |<tory utracił mandat lub którego wybor
stał się niewazny, w icli rniejsce mandat uzyskuje zanrieszkujący w darrei

nieruchomości członek Spółdzielni, który w wyboraclr uzyskał kolejno najwyższą

/ \ |tczbę głosów na daną funkcję. W przypadku pozostałych członków, tnandat uzyskuje

^ 
I / czlonek, który r"rzyskał kolejrro najwyższą liczbę głosów. Brak takiej rnożliwościtX

!'§ł 2
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powoduie l<onieczność wyborLr członka Racly pLzez członków z dane.j nieruchonlości

lia zebranitt zwołalrynr przez.jednego z członków Rady Nieruchorności rvedług zasad

ol<reślol"lyc1-, rł, § 59 rrst, 5 i 6 Statuttr BSM.
2. W przypadku konieczllości wyboru członka Rady Nieruclrorrrości w n-riejsce człorrka.

l<tóry utracił nrarrdat, adnrirristrac.ja dancgo osiedla zobowtązana jest pod.jąĆ staratria.

aby zgodrrie z § 59 ust,11 Stattttu zostało zwołane zebratrie wyborcze trieruclrotrroŚci,

na.jpoznie.i w ciągtr kwartału po dacie r,rtraty członkostwa.

§8

W lrierlrclrolllościaclr, w ktoryclr rrie wybrano Rad Nieruclronrości, admirristracja dalrego

osiedla powitlna co najlnniej razw roktr pod.iąć próbę wybrania Rady Nierr-rclrorności
p optze7, zwołan i e ko lej rryclr zebr ań wyborczyclr,

IV OltcAN IZ^C.I^ PIł.ACY ląAD NIIIIą[JCIIOMOSCI

1.

§9

Posiedzenia Rady Nieruchotrrości zwołttie wedłtlg potrzeb i prowadzi przewodriicząc1,.
a w razie .icgo llieobectrości zastępca przewodniczącego z zasIrzężenienl zapisrr r\ 59

Llst.11 Statutrt. O zwołar-riu posieclzenia por,ł,it-lt-ti zostać skr,ttecznie poinformorvani
wszyscy człotl l<owi e Rady NierLrc]ro rrlości.
])osi cdzenizr są protokołowatre,
I)rzyjętc pt"/,ez Radę Nieruchorności ltclrwały :

a) mają wyłącznie charakter opinii lub wtriosku,
b) są wywieszane na tablicy ogłoszeri darrej niertrclrorrrości oraz przekazywane lla

piśnrie do administracji osiedla wraz z protokołenr z posiedzenia w celtr iclr
przeclrowywania,

c) w ra,z,ie powzięcia wątpliwości co do zgodriości dane.j trchrvały Rad1,

Nicl,uchorllclści z oborviązLrjącyrni w Społdzielni przepisanli plawa.
adnlinistrac,ia osieclla zawiadarrlia lriezwłocznie o l)owyzszylll - zLl

pośrecltlictwerrr Zarządu Spółdzielni - Radę Nadzorczą w celu podjęcia
czyrlności przewidzianych statutem, Do czasll przl,jęcia pvez Radę Nadzorcza
stanowiska w sprawie, pod.jęte przęz Radę Nieruclrotności inicjatywy nie
rł,chodzą w zycie.

Protol<oły z 1losieclzenia są podpisywane przez wszystkich uczestniczących w rrirrl

czlonkow Il,acly Nieruchot-ności, a korespot-tdencję podpistrją przcrvodtriczący (lLlb,jego
zastępoa) i sekretarz,

5. Posiedzerrie Rady Nieruclronrości iest wazne.|ezeli ltczestl,ticzy w tritl-t większośó.je.j
składtr.
Rada Nieruclronrości jest organenr kolegialnym, podejrrrrrjącyrrr uclrwały na pletrarnyclr
zebralriaclr. Wszyscy członkowie Rady rrrają równe prawa - bez względtr lla
sprawowane 1Lrnkcie - przy podejnrowatriu uchwał.
Wnioski, projekty i opinie dotyczące nierttchonrości przeclstawione w uclrwałaclr
porł,inny b),ć rc1ll,czetrtzrtyrłu tle dla większości posiadacz1, tytułów prawt-l5lc,h \\/

llicrLtchotllości .
LJchwały Racly Nierucholności są wazne jeśli są podjęte przęz większość członkor,v

I{ady Nierttchotności. Przy obliczarritr wymagalle.i większości głosow dla podjęcia

2,
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uchwały uwzględrria się tylko głosy oddanę zai przeciw uchwale. W razie równej ilości
głosów ,,Za" i ,,przeciw" głosowarrie należy powtórzyć. PonowIry brak większości
powoduje, ze uchwała nie została pod.jęta.

9. Rada Nieruchotlrości reprezctrtlrje nieruclronrość wobec illrlyclr orgairów sp(lłclziclni
w zakrcsie przysługLrjącyclr.|e.j korr' petenc.ji.

10. Ilada Nierltclrot-lrości pode.ilntrje uclrwały zgodnic zplzyznLlnylll zakresetrr clziałarlia.
LrclrwałY l{ady Nieruclrotrrości, sprzeczne z ustawanri, statutetrr i rrirrie.jszynl
I{e gul arrrirreln p o dl e gaj ą uclryl err i lr pr zęz Radę Nadz or czą.

V. l,t{Zlit,ISY KoŃCowE

§10

1, Regtrlamin został uclrwalotry ptzez Radę Nadzorczą Byćlgoskiej Spółclzie lni
Mieszkarriowej rrclrwałą nr 3612019 z dnia 28.11.2019 i wchodzi w życie z clnięnr
uchwalerria.

2. Traci moc Regularrrirr Rad Nierucirorrrości Bydgoskie.i Społdzielrri Mieszkaniorvc.j z
drria 1 6.1ż.2015 r, wraz ze zlniana uchlvalotlą w dllil-t 24.11.2O16 r.

Sekretarz Rady Naclz orcze.i

Bydgoskiej Społdzielni Mieszkaniowe.j
PrzewodIli

Bydgoskiej
N aclzorczc.j

ieszkalliclwc.j

(nrgr .Ianlrsz I)rLrski)


