
REGULAMIN
pracy Komisji Członkowskiej

Rady Nadzorczej SM roRadogoszcz-Zachód" w Łodzi

Podstawa prawna

1. Statut SM,,Radogaszcz-Zachód" w Łodzi - § l27 ust.Z pkt. 11 lit. ,,i", § 128 ust. 10,

ż. Regulamin RadyNadzorczej SM,,Radogoszcz-Zachód" w Łodzi - § 7 ust.3.

§1

Komisja Członkowska, zwarra dalej Komisją jest powołana przez Radę Nadzorczą dla
usprawnienia wykonaniazńńnadzorczo-kontrolnych Rady w zakresie uję§m w § l27 ust.2
i § 128 ust.10 statutu Spółdzielni.

§2

Do zakresu dzińaniaKomisji naleĘ :

1. Opiniowarrie wniosków do Rady Nadzorczej w sprawie pozbawienia członkostwa.
2. Opiniowanie skarg i odwołń członków od uchwał Zarząduw sprawach członkowsko-

mieszkaniolvych.
3. Przeprowadzanie okresowych ocen stanu zaległości w opłatach zauffiańe lokali.
4. Wspołpraca z pozostĄmi Komisjami zakresie wynikającym z niniejszego

regulaminu.

§3

1. Komisja składa się z 3 osób powołanych przęz Radę Nadzorczą spośród jej cźonków
na okres trwania kadencji Rady.

2. Członkowie Komisji wybierająze swego grona Przewodniczącego i jego Z,astępcę.

§4

1. Na wniosek Komisji. Rada Nadzorcza moze odwołać w kazdym czasie członka
Komisji i powołać najego miejsce innąosobę.

2. Odwołanie możę nasĘlić w przypadku nie wywią4rwania się członka Komisji z
prryjętych obowią_zków, w szczególności opuszczęńa bez usprawiedliwienia trzęch
kolejnych posiedzeń Komisji orazrczygnacji z uczestnictwa w pracach Komisji.

§5

W pracach Komisj i mogą uczestnicryć osoby przęz nią zaproszone.

§6

W pracach i posiedzeniach Komisji mogą brać udziń inni członkowie Rady bez prawa do
głosowania.



§7

SPrawozdania, opinie i wnioski stanowią podstawę do podejmowania uchwał przez Radę
Nadzorczą.

l.

§8

Komisja odbywa swoje posiedzenia w miarę potrzeb.
Posiedzenie Komisji zwofuje Przewodniazący Komisji, a w ruziejego nieobecności
Zastępca.
O terminie posiedzeń i porządku obrad Komisji Pruewodniczący Komisji
Powiadamia jej członków najpóźniej na 3 dni przed terminem posiedzenia. Dopuszcza
się powiadomienie ustne.
Członkom Komisji słuZy prawo wnioskowania o uzupełnienie porządku obrad, przed
jego zatwierdzeniem.

§9

Sprawozdania, opinie i wnioski Komisji pzyjmowane są większością głosów przy
obecności więcej niz połowy składu Komisji, w §m Przewodniczącęgo lub jego
Zastęcy.
W przypadku równości głosów rozstrzygagłos Przewodniczącego.

§10

Posiedzenia Komisji są protokołowane.
Protokolant .v{lznaczony j est spośród pracowników Spółdz ielni przez Zarząd,.

§ 11

1. Resulamin niniejpry ąostał uchwalony ptzęz Radę Nadzorcząw dniu....].0..tlAR.i0]]..
Nrtchwały/t8:I&\.agń - - -

Ż. Traci moc Regulamin pracy Komisji Członkowskiej Rady Nadzorczej SM
,,Radogosz cz-Zachód" uchwalony w dniu 2.fi .2003r Uchwałą Nr 60 lR/2003.
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