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ANEKS  NR 1 
do „Regulaminu Rady Nadzorczej 

Sosnowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej” 
 
 

§ 1 
 

Na podstawie § 18 pkt. 14 statutu Sosnowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sosnowcu, 
Walne Zgromadzenie Członków uchwaliło zmiany w regulaminie, zgodnie z poniższymi 
zapisami: 
 

§ 1 otrzymuje brzmienie: 
„Rada Nadzorcza działa na zasadach określonych przepisami art. 44 – 46 ustawy 
z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2017 r. poz. 1560 z późn. zm.),  
art. 82 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 1222 z późn. zm.) oraz na podstawie postanowień statutu i niniejszego regulaminu.” 
 
§ 2 pkt. 2 otrzymuje brzmienie: 
„Rada Nadzorcza składa się z 12 członków, wybieranych przez Walne Zgromadzenie 
Członków w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby członków spółdzielni, którzy 
nie zalegają z opłatami określonymi w § 86 i 87 statutu. 
W przypadku podzielenia Walnego Zgromadzenia Członków na części, wyboru członków 
Rady Nadzorczej dokonują poszczególne części Zgromadzenia, proporcjonalnie do ilości 
członków, objętych tymi częściami. Ilość mandatów członków Rady Nadzorczej wybieranych 
przez poszczególne części Walnego Zgromadzenia Członków określa, w formie uchwały, 
Rada Nadzorcza, przy czym ilość członków Rady Nadzorczej wybieranych spośród członków 
oczekujących wynosi jeden mandat.” 
- pkt. 8 otrzymuje brzmienie: 
„Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z upływem kadencji, na którą został wybrany. 
 
Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje w przypadku: 
- odwołania większością 2/3 głosów przez Walne Zgromadzenie Członków w głosowaniu 
tajnym, 
- zrzeczenia się mandatu, 
- ustania członkostwa w spółdzielni, 
- zalegania z opłatami, o których mowa w § 86 i 87 statutu.” 
- pkt. 9 otrzymuje brzmienie: 
„Na miejsce członka Rady Nadzorczej, który utracił mandat, do końca kadencji wchodzi 
następny z kandydatów na członka Rady Nadzorczej, który nie wszedł w skład Rady 
Nadzorczej w ostatnich wyborach, a otrzymał kolejno największą ilość głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Członków lub jego części.” 
- w pkt. 10 po pierwszym zdaniu dodaje się zdanie o następującej treści: 
„Okres wypowiedzenia wynosi 30 dni licząc od dnia złożenia oświadczenia na piśmie 
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.” 
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§ 4 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:  
„1. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy: 
- uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności społeczno - kulturalnych, 
- nadzór i kontrola działalności spółdzielni, a w szczególności:  
a) badanie okresowych sprawozdań oraz bilansów i wybór biegłego rewidenta 
przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego spółdzielni, 
b) dokonywanie okresowych ocen wykonania przez spółdzielnię jej zadań gospodarczych, ze 
specjalnym uwzględnieniem przestrzegania przez spółdzielnię praw jej członków, 
c) przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów 
spółdzielni i poszczególnych jej członków,  
- podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz nabycia zakładu 
lub innej jednostki organizacyjnej,  
- podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do organizacji społecznych oraz 
występowania z nich,  
- zatwierdzanie struktury organizacyjnej spółdzielni,  
- rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu,  
- składanie Walnemu Zgromadzeniu Członków sprawozdań zawierających w szczególności 
wyniki kontroli i sprawozdań finansowych,  
- podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między spółdzielnią 
a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez spółdzielnię w interesie członka Zarządu oraz 
reprezentowanie spółdzielni przy tych czynnościach. Do reprezentowania spółdzielni 
wystarczy dwóch członków Rady Nadzorczej przez nią upoważnionych, 
- uchwalanie regulaminu Zarządu i Komisji Rady Nadzorczej, 
- uchwalanie regulaminu używania lokali w domach spółdzielni oraz porządku domowego 
i współżycia mieszkańców, 
- uchwalanie szczegółowych zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami 
mieszkaniowymi i ustalanie wysokości opłat za lokale,  
- wybór i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa i pozostałych członków Zarządu,  
- uchwalanie regulaminów Rad Osiedli i koordynowanie działalności Rad Osiedli,  
- rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu i od uchwał Rad Osiedli oraz rozpatrywanie 
skarg na ich działalność,  
 
- uchylanie uchwał Rad Osiedli, o ile są one niezgodne z przepisami prawa, statutu, 
uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków i Rady Nadzorczej. Uchylenie może nastąpić 
w ciągu 30 dni od daty powzięcia wiadomości o uchwale, nie później jednak niż w ciągu 
trzech miesięcy od daty jej podjęcia,  
- uchwalanie regulaminu działalności społecznej i oświatowo – kulturalnej w klubach SSM, 
- zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków (lub jego części) w przypadkach 
określonych w statucie, 
-  uchwalanie regulaminów dotyczących przyjmowania członków, przydziału i  zamiany 
mieszkań oraz ustanawiania spółdzielczych praw do lokali,  
- uchwalanie regulaminu określającego obowiązki spółdzielni i członków w zakresie napraw 
wewnątrz lokali oraz zasad rozliczeń spółdzielni z członkami zwalniającymi lokale 
mieszkalne i użytkowe,  
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- decydowanie o wyodrębnieniu osiedli pod względem organizacyjnym, gospodarczym 
i ustalanie zasad gospodarki finansowej tych osiedli, 
- uchwalanie regulaminu w sprawie przetargów na roboty inwestycyjne, remontowe 
i projektowe wykonywane w zasobach SSM oraz trybu wyboru wykonawców, 
- uchwalanie regulaminu gospodarki finansowej, zasad tworzenia i wydatkowania środków 
funduszu SSM, 
- uchwalanie regulaminu przetargów na ustanowienie odrębnej własności lokali 
mieszkalnych, użytkowych i garaży stanowiących własność SSM, 
- uchwalanie regulaminu dotyczącego ustanawiania praw, wynajmowania i ustalania opłat za 
lokale użytkowe i dzierżawę terenu w SSM, 
- uchwalanie regulaminu dotyczącego budowy, zwierania umów i używania garaży w SSM, 
- uchwalanie regulaminu ochrony danych osobowych, 
 - uchwalanie innych regulaminów niezastrzeżonych w statucie do kompetencji innych 
organów spółdzielni.” 
 
§ 5 pkt. 2 otrzymuje brzmienie: 
„Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Walnego Zgromadzenia 
Członków (lub jego części) w celu ukonstytuowania się Rady Nadzorczej.” 
 
W § 6 pkt. 2 skreśla się. 
 

§ 2 
 

Zmiany w treści Regulaminu Rady Nadzorczej Sosnowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
SSM zostały uchwalone na mocy uchwały nr 15/2018 Walnego Zgromadzenia Członków 
Sosnowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, które odbyło się w dniach:                                               
04, 05, 06, 07 czerwca 2018 r. i obowiązują z dniem jej podjęcia.  
 


