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Bydgoskiej Sp6tdzielni Mieszkaniowej uchwalony

w dniu 26.09.2019 r. - Uchwala Rady Nadzorcze.j
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REGULAMIN PRACY I ORGANIZACJI
RADY NADZORCZEJ

BYDGOSKIBJ SP OI,DZIELNI MIESZKANIOWEJ

I. PODSTAWY DZIAI,ANIA RADY NADZOR CZEJ

$1
Rada Nadz or cza Bydgoskiej Sp6ldzielni Mieszkaniowej dziala
1) ustawy Prawo sp6ldzielcze (Dz"U. 22018 r.poz.l285),
2) ustawy o sp6ldzielniach mieszkaniowych (Dz.rJ. 22018 r.
3) postanowief statutu Spoldzielni,
4) niniejszego regulaminu,
5) innych przepis6w prawa powszechnie obowi4zuj4cych w sp6tdzielczoSci mieszkaniowej.

II"ORGANIZAC J A WEWN4TRZNA RADY NADZOR CZFJ

$2
Na pierwszyrn posiedzeniu Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Prezydiulr Rady w
sklad kt6rego wchodzE: przewodniczqcy, zastEpca przewodniczqcego, sekretarz oraz
przewodniczqcy stalych kornisji Rady, jezeli takowe zostan4 powolane"
I(omisje, tak stale jak i czasowe sQ powolywane w drodze uchwal Rady Nadzorczej.
Powoluj4c Komisjg Rada Nadzorcza wybiera najpierw ze swego grona
przewodniczqcego komisji, do kt6rego nastgpnie zglaszaj4 akces czlonkowie iady,
pragn4cy brac udzial w pracach komis.ji.
Po skompletowaniu calego zespolu czlonkowie komisji wybieraj4 ze swego grona zastqpcg
przewodnic zqcego i sekretarza komisji.

5' Organizacjg pracy i zasady dzialania komisji zawiera regulamin uchwalony przez Radq
Nadzorcz4.

Rada Nadzotcza rozpatruje sprawozdania i wnioski komisji.

$3
organizowaniem pracy Rady Nadzorczej zajmuje siq prezydium Rady.
Do obowiqzkow Prezydium Rady nalezy w szczeg6lnoSci:

na podstawie:
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r) opracowywanie projekt6w plan6w pracy Rady Nadzorczej i sprawozdah z jej

dzialalnoSci,

2) ustalanie termin6w i porz4dku obrad posiedzef Rady,

3) rozpatrywanie projekt6w uchwal i innych material6w, kt6re maj4 byd przedmiotem

obrad Rady,

4) nadawanie biegu uchwalom Rady i czuwanie nad ich rcahzacjq,
5) koordynacjapracy komisji Rady,
(,) utrzymywanie kontaktow z Zarzqdem Sp6ldzielni.

3. Posiedzenie Prezydiun, Rady zwoluje w miarg potrzeby przewodniczqcy Rady Nadzorczej
Iubjego zastgpca.

III. ORGANIZACJA PRACY RADY NADZORCZEJ

$4
Rada Nadzorcza dziala w oparcitt o zatwrerdzony przez siebie plan pracy, obejmuj4cy okres
jednego roku kalendarzowego. Plan pracy zawiera lerminarz i tematykg czynnoSci

realizowanychprzez Radg NadzorczE oraz komisje stale.

ss
1. Termin i porz4dek obrad posiedzeri Rady Nadzorczel ustala Prezydiurn Rady lub

przewodnicz4cy Rady.

2. Zzrwiadomienie o terminie posiedzenia Rady Nadzorczej wtaz z porz4dkiem obrad

r zalqczonyrni do niego rnaterialami powinny byc dorgczone czlonkom Rady Nadzorczej

co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia.

3. Na posiedzeniu, przed zatwierdzeniem porz4dku obrad, cztonek Rady ma prawo zglosii
przewodniczEcemll urnotywowany wniosek o zmiang lub uzupelnienie porzqdku.

Przewodnicz4cy poddaje taki wniosek pod glosowanie przed glosowaniem nad przyjgciem

rozeslanego porz4dku obrad.

4. I<.azdy czlonek Rady Nadzorczej, nie mogQcy wzi1c udzialu w posiedzeniu, jest

obowi4zany usprawiedliwii swoj4 nieobecnoSi - w miarg moznoSci * przed terminem

posiedzenia.

$6
1. W posiedzeniach Rady Nadzorczej,jej Prezydillm ol'az Komisji mog4 brac udzial z glosem

doradczym czlonkowie Zarzydu Sp6ldzielni oraz w miarg potrzeby i na zaproszenie

przewodnic z1ce go'. pracownicy Spotdzieln r, tzeczoznawcy i inni zapro szeni goScie.

2. Rada Nadzorcza moze zasiggai opinii rzeczoznawc6w.

s7
1. Rada Nadzorcza moae podejrnowai uchwaly jedynie w sprawach objgtych porzqdkiem

obrad.

2. Uchwaly Rady Nadzorczej zapadqE zwyklq wigkszoSci4 gios6w. Przy obliczaniu

wymaganej wiqkszoSci glos6w dla podjgcia uchwaly uwzglgdnia sig tylko glosy oddane za

i przeciw uchwale.

3. W razie r6wnej iloSci glosow ,,2a" i,,ptzeciw" glosowanie naleZy powtotzyc. Ponowny

brak wigkszoSci powoduje, ze uchwata nie zostala podjgta.

4. Uchwaly Rady Nadzorczej s4 wazne, jezeli zostaly podjgte wiqkszoSci4 glos6w w

obecrroSci co najmniej polowy jej skladu statutowego. Uchwaly podpisuj4 przewodnicz1cy

(zastgpca) i sekretarz Rady Nadzorczej.



$B
l. Rada Nadzorczapodejmuje uchwaly w glosowaniu jawnym.

? Glosowanie jawne, w tym jawne imienne, odbywa sigprzezpodniesienie rgki.
3. Wyboru i odwolania czLonka Zarzqdu Sp6ldzielni dokonuje sig w glosowaniu tajnym. W

ogioszeniu o skladaniu ofeft przed wyborem czlonk6w Zarzqdu, Rada Nadzor"iupodaje
warunki ustawowe i statutowe orazmoLe okreslii inne kryteria i wymogi dla kandydat6w,
a takhe ewentualne etapy selekcji kandydat6w. Obliczanie glos6w nalezy do prezydium
Rady Nadzorczej.

4. Przewodniczqcy Rady Nadzorczej jest obowiEzany zarzqdzi| tajne glosowanie w kazdej
sprawie na Zqdanie co najmniej 715 czlonk6w Rady obecnych na posiedzeniu. W
giosowaniu tajnym czlonkowie Rady giosuj 4 za pomoc4 kart do"gtrosowania. Glosowanie
przeprowadza wybrana z grona Rady Komisja Skrutacyjna , *ybrunym spoSrtid siebie
przewodnic zqcym Komi sj i.

5' W kazdej sprawie - z wylqczeniem glosowari w trybie tajnym - Rada Nadzorcza - na
Zldanie czlonka Rady Nadzorczej - moze podj4i uchwalg w glosowaniu imiennym, co
powoduje, ze w protokole z posiedzenia Rady Nadzorczej wpisuje sig imiona i nazwiska
czlonk6w glosuj4cych za iprzeciw uchwale.

6' Do protokolu moZe teLby(, wpisane zd,anie odrgbne cztronka(6w) Rady nie godz4cych sig
z tteici4 podejmowanych uchwal. Czlonek Rady sklad aj1cy'zdanie oirgbne moze zlozyi
tez do protokolu pisemne uzasadnienie swego stanowiska.

$e
Posiedzenia Rady Nadzorczej s4 protokolowane.
Protok6l podlega przyjgciu na nastgpnym posiedzeniu Rady.
Ptzyjgty protok6l podpisuj4 przewodni 

"rq"y 
(zastgpca) i sekretarz Rady Nadzorczej.

IV.POSTANOWIENIA KONCOWE

$10
1"9." Nadzorcza jest obowiqzana do udzielania odpowiedzi na skargi i wnioski czlonk6w
Sp6tdzie lni w terminac h pr zewidzianych statutem splldzi e lni.

$ 11

w sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Rada Nadzorcza
w granicach okreSlonych aktami prawnymi wymienionymi w $ t hegulaminu pracy i
organizacj i Rady Nadz orczej Bydgoskiej Sp6ldzilhi Mieszkaniowe.l.

$12
Niniejszy regulamin
Mieszkaniowej w dniu

Sekretar:
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Rhdy Nadzorczej
Teres mgr Janusz Pruski
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