
REGULAMIN
pracy Komisj i Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi
Rady Nadzorczej SM rrRadogo szcz-Zachód' w Łodzi

Podstawa prawna

1. Statut SM,,Radogoszcz_Zachót,wŁodzi- § l27 ust.2 pkt. 11 lit."i", § 128ust. 10

2, Regulamin Rady Nadzorczej SM ,,Radogoszcz-Zachód" w Łodzi - § 7 ust. 3

§1
Komisja Gospodarki Zasobarrli Mieszkaniowyrni, zwnna dalej Komisją jest powołana WeZ
Radę Ńadzoi"rą dla sprawniejszego wykonywania zadań nadzotczo-kontrolnYch RadY w

zakresie ujętym w § 127 ust.2 i § 128 ust. 10 statufu Spółdzielni.

§2
Do zakresu dzińańaKomisji naleĘ:
1. opiniowanie projektów iegulaminów sposobu korzystania ptzez członków SPÓłdzielni i

naj emców z w ządzeń, lokali oraz pomie szczęń gospodarczych,

2, DÓkonywanie okresowych ocen świadczeń Spółdzielni w zakresie utrryrnania Porządku w

zasobach spółdzielczych.
3. opiniowanie zasadustalania opłat, wysokości stawek zaairywańe lokali, pomieszczefioraz

dzierżawę terenu.
4. opiniowanie podań w zakresie zabudowy i zagospodarowania terenu osiedla.

5. Opiniowani e zasadnapraw dokonywanych wewnątrz lokali,

6. opiniowanię zasadnajmu lokali i pomieszczeń gospodarczych.

7. Opiniowanie planów remontów, konserwacji i napraw ,

8. przeprowadzanie ocen kwartalnego wykonania planu remontów, konserwacji i naPraw

9. Wsp-ółprac azpozostĄrni Komisjami w zakresie wynikającym z niniejszego regulaminu.

§3
1, Komisja składa się z 3 - 5 osób powołanychptzezRadę NadzorcząspoŚród jej członków na

okres trwania kadencji Rady.
2. Cńo*owie Komisji wybierająze swego grona Przewodniczącego i jego Zastępcę,

§4
1. Na wniosek Komisji, Rada Nadzorcza może odwołać w kazdym czasie członka

Komisji i powołać najego miejsce innąosobę.
2. odwołanie może nastąpić w przypadku nie wywią,z5rwania się cŹonka Komisji z

ptzysęych obowią_zków, w szczególności opuszczęńa bez usprawiedliwienia trzęch

tolej"}ch posiedzeń Komisji arazrezygnacji zuczestnictwa w pracach Komisji,

§5

W pracach Komisji mogąl}czestniczyć osoby zaproszone przez Komisję.



W pracach i posiedzeniach Komisji
głosowania.

Sprawozdania, opinie i wnioski
Radę Nadzorczą.

§ó

mogą braó udział inni członkowie Rady bez prawa do

§7

Komisji stanowią podstawę do podejmowarria uchwał przęz

§8

1. Komisja odbywa swoje posiedzenia w miarę potrzeb.

2_ Posiedzenie Komisji nvofuje Przewodniczący Komisji, a w mzię jego nieobecnoŚci

Zastępca.
3. o teńinie posiedzeń i porządku obrad Komisji - Przewodniczący Komisji powiadamia jej

członków najpóźńej na 3 dni ptzed terminem posiedzenia. Dopuszcza się powiadomienie

ustne.
4. Członkom Komisji służy prawo wnioskowania o uzupełnienie porządku obrad, przed jego

zatńerdzęniem.

§9

1. Wnioski i opinie Komisji zapadająwiększością głosów przy obecności więcej niz PołowY
członków, w tym Przewodniczącego lub jego Zastępcy.

2. W prrypadku rórrrności głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.

§10
1. Posiedzenia Komisji sąprotokołowane.
2. Protokolant Wznaczanyjest spośród pracowników Spółdńelń przęz Zarząd-

§11

1. Regulamin niniejszy ?o§ą uchwalony przezRadę Nadzo rcłĄwdnir, ..,J.!.,!1Ą[.tOi1.,.-.

Nr uchwały .^tł il AAfiĄ.. .

2. Traci moc Reeulńin pracy Komisji GZM Rady Nadzorczej SM ,,Radogoszcz-
Zachód" uchwalony w dniu 2.10.2003r UchwałąNr 59lR/2003.
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