Regulamin Komisji Rady Nadzorczej Spółdzielni
Mieszkaniowej „Jaroty” w Olsztynie
I. Podstawy prawne i zakres działania komisji Rady Nadzorczej
§1
Podstawę działania komisji Rady Nadzorczej stanowi:
 § 83 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”,
 rozdział IV Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”,
 niniejszy regulamin.
§2
1. Komisje powoływane są przez Radę Nadzorczą.
2. Komisje powoływane są na okres kadencji Rady Nadzorczej.
§3
1. Rada Nadzorcza powołuje Komisje:
 Rewizyjną,
 Inwestycyjno-Techniczną,
 Interwencyjno-Regulaminową,
 Kultury, Sportu i Rekreacji.
2. W miarę potrzeb Rada Nadzorcza może powołać inne komisje stałe lub czasowe.
§4
1. Postanowienia komisji mają charakter opiniodawczy i są podstawą do podejmowania
uchwał przez Radę Nadzorczą lub jej Prezydium.
2. Komisje współpracują ze sobą i w miarę potrzeby odbywają wspólne posiedzenia.
II. Skład Komisji
1.
2.
3.
4.

§5
Komisje składają się z co najmniej trzech osób.
Wyboru przewodniczącego i członków komisji dokonuje Rada Nadzorcza spośród swego
składu w głosowaniu jawnym.
Komisje wybierają ze swego grona zastępcę przewodniczącego i sekretarza w głosowaniu
jawnym.
Przewodniczący komisji wchodzą w skład prezydium Rady Nadzorczej.

§6
1. Komisja lub Prezydium Rady Nadzorczej może wystąpić do Rady Nadzorczej o odwołanie członka komisji, który nie uczestniczy w posiedzeniach komisji, nie bierze udziału w
jej pracach.
2. W pracach komisji mogą brać udział z głosem doradczym eksperci lub inne osoby zaproszone przez Komisję.
III. Organizacja pracy Komisji
§7
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1. Pracami komisji kieruje przewodniczący, a w razie jego nieobecności zastępca przewodniczącego.
2. Przewodniczący: zwołuje posiedzenia komisji, zaprasza na posiedzenie osoby nie wchodzące w skład komisji oraz organizuje wspólne posiedzenia z innymi komisjami.
§8
1. Komisje mogą zasięgać opinii kierowników działów Spółdzielni.
§9
1. Posiedzenia komisji zwołuje się w miarę potrzeby.
2. Zawiadomienie o terminie posiedzenia i porządku obrad komisji powinno być podane do
wiadomości jej członków co najmniej na pięć dni przed posiedzeniem komisji. W uzasadnionych przypadkach posiedzenie komisji może być zwołane telefonicznie w terminie
krótszym aniżeli pięć dni.
3. Posiedzeniu komisji przewodniczy przewodniczący, a w razie jego nieobecności zastępca
lub sekretarz.
1.
2.
3.
4.
5.

§ 10
Z posiedzenia komisji sporządza się protokół podpisany przez kierującego posiedzeniem.
Postanowienia komisji zapadają w postaci opinii i wniosków.
Postanowienia komisji są ważne jeżeli w posiedzeniu komisji uczestniczy co najmniej połowa jej składu.
Postanowienia komisji zapadają zwykła większością głosów w głosowaniu jawnym. W
przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego.
Postanowienia komisji przekazywane są Radzie Nadzorczej.

IV. Zakres działania Komisji
§ 11
1. Komisja Rewizyjna:
 opiniuje okresowe sprawozdania oraz sprawozdania finansowe,
 opiniuje roczne sprawozdania finansowe, przedstawia wnioski w sprawie zatwierdzenia bilansu oraz wyników gospodarczych i finansowych objętych rocznym sprawozdaniem Zarządu,
 opiniuje projekt wieloletnich planów działalności i rocznych planów gospodarczofinansowych,
 opiniuje okresowe wykonanie przez Spółdzielnię zadań gospodarczych ze szczególnym przestrzeganiem przez Spółdzielnię praw jej członków,
 współdziała z organami kontroli zewnętrznej,
 opiniuje wnioski o ustalenie wynagrodzenia i przyznanie nagród dla członków Zarządu.
2. Komisja Inwestycyjno-Techniczna:
 opiniuje projekty wieloletnich i rocznych planów inwestycyjnych i remontowych
Spółdzielni,
 opiniuje projekty zadań inwestycyjnych,
 opiniuje działalność Spółdzielni w zakresie remontów i inwestycji,
 opiniuje roczne projekty zadań rzeczowych w zakresie robót remontowych i konserwacyjnych,
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 opiniuje wnioski o nabycie nieruchomości.
3. Komisja Interwencyjno-Regulaminowa:
 opiniuje propozycje zmiany Statutu,
 rozpatruje skargi i wnioski kierowane do Rady Nadzorczej i przedstawia Radzie Nadzorczej stosowne wnioski,
 opiniuje odwołania od decyzji zarządu w sprawach wynikających za stosunku członkostwa,
 opiniuje projekty regulaminów zatwierdzanych przez Radę Nadzorczą.
4. Komisja Kultury Sportu i Rekreacji:
 współpracuje z Osiedlowymi Domami Kultury w zakresie działalności społecznokulturalnej,
 zgłasza wnioski w sprawach organizacji imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych dla członków spółdzielni i ich rodzin,
 opiniuje działalności Osiedlowych Domów Kultury,
 opiniuje plany zagospodarowania terenów zabawowych i rekreacyjnych.
V. Postanowienia końcowe
§ 12
1. Obsługę organizacyjną komisji zapewnia Zarząd poprzez odpowiednią komórkę organizacyjną Spółdzielni.
2. Rozdział IV, V Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” w
Olsztynie stosuje się odpowiednio.
§ 13
1. Niniejszy regulamin uchwalony został przez Radę Nadzorcza uchwałą Nr 35/2009 z dnia
24.03.2009 r. i wchodzi w życie z dniem uchwalenia; Rada Nadzorcza wprowadziła poprawki 07.03.2017 r. uchwałą nr 37/2017 r.; Rada Nadzorcza wprowadziła poprawki
30.07.2019 r. uchwałą nr 6 /2019 r.
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