
Regulamin Komisji powoływanych przez Radę Nadzorczą 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Osowska” 

  Postanowienia ogólne 
 

§ 1. 
Regulamin niniejszy określa zasady powoływania i działalności komisji Rady Nadzorczej. 
Regulamin niniejszy nie obejmuje Komisji Rewizyjnej, której regulamin został uchwalony 
przez Radę Nadzorczą odrębną uchwałą. Postanowienia niniejszego regulaminu mogą być 
stosowane  do Komisji Rewizyjnej, jeżeli nie są sprzeczne z jej regulaminem. 

§ 2. 
Rada Nadzorcza może powoływać i odwoływać komisje stałe lub komisje doraźne  
w zależności od potrzeb. 

§ 3. 
Komisjami stałymi są: 

 Komisja Gospodarowania Zasobami Mieszkaniowymi /GZM/. 
 Komisja Organizacyjno – Mieszkaniowa. 
 Komisja Rewizyjna. 

§ 4. 

1. Komisje (w tym jej członków), ich przewodniczących, powołuje Rada Nadzorcza  
na posiedzeniu plenarnym w głosowaniu jawnym. 

2. Rada Nadzorcza może rozwiązać komisję (z wyłączeniem Komisji Rewizyjnej), odwołać 
każdego z członków komisji w każdej chwili, w głosowaniu tajnym. Istotnym powodem 
odwołania członka komisji jest nieuczestniczenie w jej pracach. 

3. Rezygnacja członka komisji złożona przed Radą Nadzorczą nie wymaga jej zatwierdzenia 
przez Radę. 

§ 5. 

1. W skład komisji stałej mogą wchodzić wyłącznie członkowie Rady Nadzorczej, 
2. Przewodniczącym komisji doraźnej  może być jedynie członek Rady Nadzorczej. W skład 

komisji doraźnej mogą wchodzić członkowie Spółdzielni, nie będący członkami Rady 
Nadzorczej. 

3. Komisja Rady Nadzorczej może korzystać z opinii osób nie będących  członkami RN 
.Komisja doraźna  działa do chwili złożenia Radzie Nadzorczej sprawozdania ze swej 
działalności lub jej rozwiązania przez Radę Nadzorczą. 

§ 6. 

1. W skład komisji stałej winno wchodzić co najmniej trzech członków Rady Nadzorczej.  
W przypadku nieobecności jednego z jej członków komisja stała działa w pomniejszonym 
składzie. 

2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć jako członkowie w pracach dwóch 
komisji stałych. 

3. W przypadku odwołania lub rezygnacji członka komisji stałej, Rada Nadzorcza podejmuje 
decyzję o  jej funkcjonowaniu w pomniejszonym składzie lub powołuje do komisji innego 
członka Rady Nadzorczej. Czas funkcjonowania komisji stałej w ograniczonym składzie 
nie może przekraczać  3 miesięcy. 



§ 7. 

1. Komisje stałe odbywają posiedzenia co najmniej raz na dwa miesiące lub częściej  
w zależności od potrzeb. 

2. Posiedzenia Komisji zwołuje jej przewodniczący a w razie jego nieobecności, zastępca 
przewodniczącego komisji  lub Przewodniczący Rady Nadzorczej. 

3. O terminie posiedzenia członek komisji winien być powiadomiony co najmniej na trzy dni 
przed terminem posiedzenia. Sposób powiadomienia ustala Rada Nadzorcza. 

4. Komisja wybiera zastępcę przewodniczącego, spośród jej członków, w głosowaniu 
jawnym. 

5. Uchwały/opinie komisji podejmowane są w głosowaniu jawnym. Opinie komisji mają 
charakter doradczy dla Rady Nadzorczej. 

6. Ze swoich posiedzeń komisje sporządzają protokoły, które podpisuje osoba, która 
przewodniczyła posiedzeniu. 

7. W protokole wymienia się osoby obecne na posiedzeniu oraz treść przyjętych 
opinii/uchwał. Członkom Komisji przysługuje prawo zgłoszenia pisemnych uwag do treści 
protokołu, w terminie 14 dni od dnia posiedzenia. Protokół z posiedzenia komisji powinien 
być przedstawiony na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej.  

§ 8. 

1. Komisja stała lub doraźna może na swoje posiedzenia zapraszać członków Zarządu 
Spółdzielni, jej pracowników lub inne osoby. 

2. Komisje mogą odbywać wspólne posiedzenia. 
3. Zarząd Spółdzielni ma obowiązek udostępnić komisjom wszelkie potrzebne dokumenty 

oraz wykonać dla komisji ich kserokopie, sporządzić zestawienia i analizy żądane przez  
komisje. 

§ 9. 

1. Komisje stałe sporządzają i przedstawiają Radzie Nadzorczej plany swojej działalności  
i sprawozdania z ich wykonania. Komisje doraźne działają w zakresie określonym 
uchwałą Rady Nadzorczej. 

2. Komisje niezwłocznie przekazują Radzie Nadzorczej wnioski wynikające  
z przeprowadzonych kontroli, analiz i badań. 

3. Komisje są uprawnione do przekazywania bezpośrednio Zarządowi Spółdzielni, 
spostrzeżeń i wniosków wynikających z wykonywania przez nie czynności nadzorczych  
i kontrolnych. Nie zwalnia ich to jednak z obowiązku przekazania ich  Radzie Nadzorczej. 

§ 10. 

1. Członkowie Komisji obowiązani są do przestrzegania tajemnicy we wszystkich sprawach, 
których ujawnienie mogłoby mieć niekorzystny wpływ na interes Spółdzielni lub jej 
partnerów w poszczególnych sprawach, a także przestrzegania zasad ochrony danych 
osobowych i zachowania tajemnicy w sprawach personalnych, jeżeli wejdą w ich 
posiadanie. 

2. Komisje działają w oparciu o plan pracy/kontroli, zadania zlecone przez Prezydium lub 
Radę Nadzorczą oraz w oparciu o zadania wynikające z niniejszego Regulaminu. 

3. Komisje są ciałem doradczym Rady Nadzorczej. 

 

 



II. KOMISJE STAŁE: 
KOMISJA GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI /GZM/ 

 
§ 11. 

Do zadań i obowiązków Komisji należy: 

1. Opiniowanie planów remontów i konserwacji oraz prowadzonej przez Spółdzielnię polityki 
w tym zakresie. 

2. Okresowe opiniowanie wykonania planów remontów i konserwacji, 
3. Opiniowanie aktów normatywnych, ustalających zasady działalności Spółdzielni  

w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi i użytkowymi. 
4. Opiniowanie warunków przetargowych na roboty w zasobach Spółdzielni przed 

ogłoszeniem przetargu, uczestnictwo przedstawicieli Komisji w przetargach 
organizowanych przez Zarząd Spółdzielni z głosem doradczym oraz ewentualnie 
uczestniczenie w charakterze obserwatora przy pertraktacjach z wybranymi oferentami. 

5. Uczestniczenie w  odbiorach ostatecznych robót, pełniąc funkcję kontrolno-nadzorczą. 
6. Inicjowanie działań w zakresie ochrony środowiska naturalnego. 
7. Uczestnictwo w opiniowaniu efektywności i skuteczności pracy przedsiębiorstw/firm 

świadczących usługi na rzecz Spółdzielni oraz kontrola sposobu i skuteczności 
egzekwowana zawartych umów, również poprzez zwracanie się do Zarządu  
w przypadkach stwierdzenia ich niedotrzymania przez wykonawców. 

8. Opiniowanie projektów struktury organizacyjnej Spółdzielni w zakresie związanym  
z gospodarką zasobami mieszkaniowymi. 

9. Opiniowanie wpływających do Rady Nadzorczej odwołań, wniosków i postulatów 
mieszkańców związanych z działalnością Zarządu w zakresie gospodarki mieszkaniami, 
lokalami użytkowymi i garażami. 

10. Opiniowanie zasad rozliczeń z członkami Spółdzielni poprzez kalkulację wysokości opłat 
wnoszonych przez mieszkańców, właścicieli  i użytkowników lokali. 

11. Uczestnictwo w opiniowaniu rozwiązań technicznych stosowanych na terenie Spółdzielni, 
opiniowanie protokołów konieczności sporządzonych przez Zarząd a dotyczących 
wykonania prac remontowych nie przewidzianych Planem rzeczowym na dany rok 
obrachunkowy. 

KOMISJA ORGANIZACYJNO – MIESZKANIOWA 
 

§ 12. 
Do zadań i obowiązków Komisji należy: 

1. Opiniowanie projektów i wniosków dotyczących zasad organizacji samorządu 
członkowskiego. 

2. Opiniowanie wpływających do Rady Nadzorczej odwołań, wniosków i postulatów 
mieszkańców związanych ze sprawami członkowskimi. 

3. Opiniowanie wniosków Zarządu dotyczących przyjęcia nowych członków Spółdzielni, 
skreślenia z listy członków Spółdzielni lub wykluczenia/pozbawienia członkowstwa. 

4. Opiniowanie projektów uchwał Rady Nadzorczej dotyczących przeznaczenia lokali  
z odzysku oraz zawierania umów z przyszłymi użytkownikami lokali mieszkalnych, 
użytkowych i garaży, 

5. Ocena sprawności obsługi mieszkańców przez komórki organizacyjne Spółdzielni  
i zgłaszanie wniosków w tych sprawach. 

6. Kontrola ściągalności zobowiązań mieszkańców na rzecz Spółdzielni oraz zgłaszanie 
wniosków w tym zakresie. Organizowanie spotkań z dłużnikami, wnioskowanie  dalszego 
trybu postępowania. Opiniowanie wniosków o zapomogi. 

7. Sprawowanie kontroli nad aktualizacją rejestru członków Spółdzielni, kontrola 
dokumentacji członkowskiej. 



8. Kontrola wykonania Uchwał i wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu Członków 
Spółdzielni. 

9. Analiza i wnioskowanie zmian w regulaminach dotyczących Rady Nadzorczej i jej komisji. 
10. Opiniowanie struktury organizacyjnej Spółdzielni i proponowanych zmian w tym zakresie. 

KOMISJE DORAŹNE. 
 

§ 13. 
 

 Komisje doraźne działają na zasadach ogólnych określonych w tym regulaminie oraz na 
zasadach i w zakresie określonym w uchwale Rady Nadzorczej powołującej daną komisję. 

 
III. PRZEPISY KOŃCOWE  

 
Regulamin niniejszy został uchwalony przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 21 podjętą 
dnia 03.03.2016 

Jednocześnie traci moc Regulamin przyjęty Uchwałą RN nr 26 z dnia 16.02.2012 roku 


