REGULAMIN
Rady Osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty"
w Olsztynie
§1
1. Rada Osiedla jako organ Spółdzielni działa na podstawie postanowień § 90-93 Statutu Spółdzielni oraz niniejszego regulaminu.
2. Rada Osiedla ma prawo zgłaszania opinii i wniosków w sprawach dotyczących wszystkich
mieszkańców osiedla będących członkami SM „Jaroty".
§2
Terenem działania Rady Osiedla jest osiedle w granicach określonych podziałem administracyjnym
Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty".
§3
1. Rady Osiedla składają się:
a) osiedle Jaroty z 20 członków,
b) osiedle Nagórki z 18 członków,
c) osiedle Pieczewo z 16 członków,
wybranych przez Walne Zgromadzenie na okres 3 lat spośród członków Spółdzielni posiadających prawo do lokalu na terenie danego osiedla.
2. W przypadku posiadania prawa do lokali w kilku osiedlach prawo kandydowania do Rady
Osiedla przysługuje tylko w jednym osiedlu według oświadczenia kandydata.
3. Członkiem Rady Osiedla nie może być członek Zarządu Spółdzielni ani członek Rady Nadzorczej Spółdzielni.
4. Mandat członka Rady Osiedla wygasa z upływem kadencji, na którą został wybrany.
5. Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje w następujących przypadkach:
a) odwołania większością 2/3 głosów przez Walne Zgromadzenie,
b) zrzeczenia się mandatu,
c) ustania członkostwa w Spółdzielni.
6. Członek Rady Osiedla uchylający się od prac w Radzie może być przez nią zawieszony w
uczestniczeniu w pracach Rady do czasu najbliższego Walnego Zgromadzenia.
7. Na miejsce członka Rady Osiedla, który utracił mandat, Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru do końca kadencji Rady Osiedla – innego członka na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.
8. W przypadku, gdy skład osobowy Rady Osiedla zmniejszy się poniżej 50% + 1 liczby członków
Rady Osiedla, Zarząd w terminie 60 dni od powzięcia o tym wiadomości, powinien zwołać Walne Zgromadzenie w celu uzupełnienia składu Rady Osiedla.
§4
1. Rada Osiedla utrzymuje stałą więź z mieszkańcami i współdziała z nimi w rozwiązywaniu problemów związanych z miejscem zamieszkania oraz zasięga ich opinii.
W tym celu Rada Osiedla może:
a) organizować spotkania z mieszkańcami, z własnej inicjatywy lub na wniosek mieszkańców
osiedla;
b) ustanawiać dyżury członków Rady Osiedla, w czasie których mieszkańcy mogą zgłaszać swoje wnioski i opinie;
c) rozpatrywać korespondencję do niej skierowaną.
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2. Rada Osiedla może realizować swoje zadania:
a) na posiedzeniach Rady Osiedla;
b) poprzez prace Prezydium Rady;
c) poprzez prace komisji;
d) w formie dyżurów;
e) w formie kontroli społecznej.
§5
Do zakresu działania Rady Osiedla należy:
1) współdziałanie z Zarządem i Radą Nadzorczą przy ustalaniu planów rzeczowo-finansowych remontów i konserwacji zasobów mieszkaniowych w osiedlu i programu działalności kulturalno –
oświatowej;
2) współpraca z administracją osiedla w sprawie organizacji życia wewnątrzosiedlowego;
3) współdziałanie z kierownictwem Osiedlowego Domu Kultury, opiniowanie programu jego pracy
na terenie osiedla;
4) opiniowanie wniosków członków Spółdzielni w sprawie adaptacji na cele mieszkalne pomieszczeń ogólnego użytku w budynkach mieszkalnych;
5) inicjowanie i propagowanie działań w celu podniesienia estetyki osiedla i poprawy warunków
bytowych mieszkańców;
6) propagowanie kultury współżycia społecznego i poszanowania wspólnego mienia oraz organizowanie postępowania rozjemczego w sprawach między mieszkańcami osiedla;
7) współdziałanie z organami administracji samorządowej i organizacjami społecznymi w dziedzinie realizacji zadań gospodarczych, socjalnych, kulturalnych i oświatowych oraz innych zadań o
charakterze ogólnomiejskim;
8) rozpatrywanie i opiniowanie wniosków zgłaszanych przez mieszkańców osiedla i skarg na działalność administracji osiedla;
9) współdziałanie z administracją osiedla w rozwiązywaniu innych spraw związanych z funkcjonowaniem osiedla.
§6
1. Rada Osiedla dla usprawnienia swoich działań może powoływać komisje problemowe.
2. Komisje sporządzają protokół, który podpisują ich członkowie.
§7
1. Postanowienia Rady Osiedla zapadają w formie uchwał.
2. Uchwały Rady Osiedla są ważne, jeżeli zostały podjęte zwykłą większością głosów członków
obecnych na posiedzeniu.
3. Rada Osiedla podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.
Głosowanie tajne odbywa się na żądanie większości członków Rady Osiedla obecnych na posiedzeniu.
4. O swoich uchwałach Rada Osiedla informuje Radę Nadzorczą w terminie do 1 miesiąca od podjęcia w celu umożliwienia realizacji jej uprawnień kontrolnych.
§8
1. Dla usprawnienia realizacji swoich zadań Rada Osiedla wybiera ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza oraz w miarę potrzeb powołuje komisje Rady Osiedla.
2. Komisje działają zgodnie z planami pracy uchwalonymi przez Radę Osiedla.
3. Komisje - każda w ustalonym dla niej zakresie działania - są zobowiązane do przedstawienia
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Radzie Osiedla w terminach ustalonych przez Prezydium Rady Osiedla informacji o wynikach
swych prac.
§9
1. Przewodniczący, wiceprzewodniczący, sekretarz oraz przewodniczący komisji stanowią Prezydium Rady Osiedla.
2. Do kompetencji Prezydium Rady Osiedla należy:
a) opracowywanie projektów planów pracy Rady Osiedla i sprawozdań z ich wykonania,
b) ustalanie terminów i porządku obrad posiedzeń Rady Osiedla, redagowanie projektów uchwał
i innych materiałów, które mają być przedmiotem obrad posiedzenia Rady Osiedla,
c) nadawanie biegu uchwałom i czuwanie nad ich realizacją,
d) koordynowanie prac komisji Rady Osiedla.
§ 10
1. Pierwsze posiedzenie w kadencji Rady Osiedla w celu ukonstytuowania się zwołuje przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni w terminie do 14 dni od ustalenia składu Rady Osiedla.
2. Posiedzenia Rady Osiedla i Prezydium zwołuje przewodniczący lub w razie jego nieobecności
wiceprzewodniczący, co najmniej raz na trzy miesiące oraz w miarę potrzeby.
3. Nadzwyczajne posiedzenie Rady Osiedla powinno być zwołane na wniosek Rady Nadzorczej,
Zarządu Spółdzielni lub 1/3 składu osobowego Rady Osiedla, w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
4. W posiedzeniach Rady Osiedla uczestniczyć mogą z głosem doradczym przedstawiciele Rady
Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni, a w razie potrzeby inne zaproszone osoby.
5. Zawiadomienia o terminie posiedzenia Rady Osiedla powinny być doręczone członkom Rady
Osiedla i zaproszonym gościom co najmniej na 5 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia.
§ 11
1. Posiedzenia Rady Osiedla i jej Prezydium są protokółowane. Protokóły podpisują przewodniczący posiedzenia i sekretarz Rady Osiedla.
2. Rada Osiedla jest zobowiązana do udzielania odpowiedzi na otrzymane skargi i wnioski członków Spółdzielni w terminie do trzech miesięcy od daty ich złożenia.
3. Obsługę Rady Osiedla zapewnia administracja Osiedla.
4. Dokumenty związane z działalnością Rady Osiedla przechowuje administracja Osiedla.
§ 12
1. Członkowi Rady Osiedla biorącemu udział w posiedzeniach przysługuje zryczałtowane wynagrodzenie miesięczne w wysokości 15% , zaś prowadzący posiedzenie Rady Osiedla 17% minimalnego wynagrodzenia pracowników za pracę, określonego zgodnie z Ustawą z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200 poz. 1679).
2. Przewodniczącym Rad Osiedli biorącym udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej przysługuje
wynagrodzenie w wysokości 25% zryczałtowanego wynagrodzenia miesięcznego członka Rady
Nadzorczej. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady Osiedla na posiedzeniu Rady
Nadzorczej wynagrodzenie nie przysługuje.
3. W przypadku, gdy w miesiącu odbyło się więcej niż jedno posiedzenie Rady Nadzorczej nieobecność Przewodniczącego Rady Osiedla skutkuje proporcjonalnym pomniejszeniem zryczałtowanego wynagrodzenia.
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§ 13
1. Rady Osiedlowe SM "Jaroty" na podstawie przepisów § 90 ust. 4 Statutu Spółdzielni mogą dysponować określoną kwotą środków finansowych, którą Rada Nadzorcza wydzieli w rocznym
planie gospodarczo-finansowym.
2. Kwotę środków finansowych, o której mowa w ust. 1 dzieli się na poszczególne Rady Osiedlowe proporcjonalnie do liczby mieszkań na osiedlu według stanu na koniec roku kalendarzowego
poprzedzającego rok rozrachunkowy
§ 14
1. Środki finansowe będące w dyspozycji Rad Osiedla mogą być przeznaczone na:
a) dofinansowanie imprez organizowanych dla mieszkańców SM "Jaroty",
b) udział finansowy w szkoleniach członków Rad Osiedla,
c) dofinansowanie imprez organizowanych dla rencistów i emerytów mieszkających w zasobach Spółdzielni,
d) zakup nagród dla zwycięzców konkursów organizowanych przez Rady Osiedla,
e) finansowanie innych nie wymienionych wyżej wydatków związanych ze statutową działalnością Rad Osiedla.
2. Wniosek do Rady Osiedla o dofinansowanie powinien być sporządzony na piśmie oraz zaopiniowany przez właściwą komisję Rady.
3. Decyzję o sfinansowaniu wydatku z funduszu Rada Osiedla podejmuje w formie uchwały.
4. Zarząd ma obowiązek odmówić wykonania decyzji Rady Osiedla, jeżeli cel wydatkowania
środków pieniężnych jest niezgodny z niniejszym regulaminem. O odmowie wykonania uchwały Rady Osiedla Zarząd powiadamia niezwłocznie Radę Osiedla, która może w takim przypadku zwrócić się do Rady Nadzorczej o rozstrzygnięcie sporu. Decyzja Rady Nadzorczej rozstrzygająca spór jest wiążąca dla Rady Osiedla i Zarządu.
§ 15
Środki finansowe nie wykorzystane w danym roku kalendarzowym nie przechodzą na rok następny.
§16
1. Rady Osiedli w ramach swojej działalności upoważnione są do prowadzenia działań zmierzających do maksymalnego ograniczenia zadłużeń czynszowych członków wobec Spółdzielni.
2. Zarząd Spółdzielni przedstawia Radom Osiedli listy zadłużonych członków.
3. Rady Osiedli zapraszają zadłużonych wyznaczając w tym celu termin spotkania.
4. W spotkaniu wyjaśniającym mogą brać udział pracownicy socjalni punktów pomocy społecznej.
5. Sprawę zadłużonych członków przedstawia Radom Osiedli pracownik Spółdzielni.
6. Rozmowy z dłużnikami winny być prowadzone z poszanowaniem ich godności, przy zachowaniu zasad obiektywizmu i bezstronności.
7. Podczas rozmowy wyjaśniającej zadłużony członek Spółdzielni powinien otrzymać pełną informację dotyczącą:
a) możliwości ubiegania się o dodatek mieszkaniowy,
b) innych form świadczeń instytucji pomocy społecznej,
8. Z przeprowadzonych rozmów Rada Osiedla sporządza protokół z wnioskami, uwagami i propozycjami, który przekazuje Zarządowi Spółdzielni.
9. Uzyskane informacje dotyczące dłużnika i jego zadłużenia mają charakter poufny. Członek Rady Osiedla zobowiązany jest do zachowania tajemnicy, co do informacji uzyskanych podczas
rozmowy wyjaśniającej.
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§17
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie
przepisy Statutu Spółdzielni.
2. Regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu 28 września 2010 r. uchwałą nr
90/2010 i obowiązuje od dnia uchwalenia. Rada Nadzorcza w dn. 27.08.2013 r. uchwaliła poprawki uchwałą nr 11/2013, Rada Nadzorcza uchwałą 20/2019 wprowadziła poprawki w dniu
14.05.2019 r.

Sekretarz Rady Nadzorczej
Mirosław Mazur

Przewodniczący Rady Nadzorczej
mgr Bogumiła Gadziała

