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REGULAMIN
Rady Nieruchomo~ci Samorz4du Mieszkañców
Spóldzielni Mieszkaniowej w ~widn&u.
Podstawa prawna:

§ 81 pkt26 oraz § 92 ust.

11 Statutu Spóldzielni Mieszkaniowej w ≤widniku

I. Postanowienia ogólne.
§1
Zebranie mieszkañców i Rada Nieruchorno~ci stanowi4 samorz~d mieszkañców dzialaj4cy na
podstawie § 92 Statutu Spóldzielni Mieszkaniowej w Swidniku i niniejszego Regulaminu.
§2
Terenem dzialania Rady Niemchomo~ci jest wIa~ciwa nieruchomo~á w osiedlu Spóldzielni
Mieszkaniowej w Swidniku.
§3
Do podstawowych zadañ i uprawnieñ Rady Nieruchomo~ci na1e~:
1) wspólpraca z Administracj4 Osiedla przy planowaniu, realizowaniu i odbiorze prac
remontowych dotycz~cych nieruchomo~ci,
2) rozpatrywanie i opiniowanie spraw zwi~zanych z dan4 nieruchomo~ci~, w tym
zagospodarowanie terenu i innych,
3) prawo uczestniczenia w przetargach i negocjacjach poprzedzaj4cych ziecenie przez
Spóldzielniç remontu i innych prac w danej nieruchomo~ci oraz udzial w komisjach
kontrolnych,
4) prowadzenie mediacji w sprawach s4siedzkich,
5) inicjowanie i organizowanie prac spolecznych w nieruchomo~ci i w osiedlu
6) skiadanie wniosków i postulatów do ADM i Zarz~du maj4cych na celu poprawç warunków
zamieszkania i estetyki w nieruchomo~ciaeh.
§4
Rada Nieruchomo~ci przy wykonywaniu swoich zadañ uprawniona jest do reprezentowania
interesów mieszkañców, w uzgodnieniu ze zwykl4 ich wiekszo~ci4.
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§5
Rada Nieruchomo~ci skiada sic z mieszkañców czlonków spóldzielni z ka~dego budynku
wchodz~cego w skiad danej nieruchomo~ci.
§6
W wypadku niemo~no~ci dokonania wyboru przedstawicieli (np. brak chçtnych, trudno~ci ze
zorganizowaniem zebrania w budynkach nowo oddanych do u~ytkowania, itp.) czasowo
reprezentuje ich Zarz~d Spóldzielni, jednak nie dIu~ej ni~ jeden rok.
§7
Kadeneja Rady Nieruchomo~ci rozpoczyna sic razem z kadencj4 Rady Nadzorczej i jest
przedhi~ana na ko1ej~, kadencjç przy braku zgloszeñ sprzeciwu od mieszkañców.
II. Organizacja pracy.
§8
1. Czlonkowie Rady Nieruchomo~ci wybierani s~ przez osoby mieszkaj~ce w poszczególnych
budynkach danej nieruchomo~ci.
2. W skiad Rady wchodzi p0 2-ch przedstawicieli z kazdego budynku zamieszkalych w danej
nieruchomo~ci. W nieruchomo~ciach jednobudynkowych w skiad Rady wchodzi 3-ch
przedstawicieli, mieszkañców tego budynku.
3. Wybory odbywaja~ sic w glosowaniu jawnym. W skiad Rady Nieruchomo~ci wchodz~
kandydaci, którzy otrzymali kolejno najwiçksz~ liczbç glosów.
4. W przypadku rezygnacji lub odwolania czlonka Rady uzupelnia sic jej skiad osobowy w
trybie okre~1onym w punktach 1, 2, 3.
5. 0 terminie wyborów do Rady Nieruchomo~ci zawiadarnia Administracja Osiedla na tydzieñ
przed zebraniem mieszkañców, w skiad ktorego wchodzi dana nieruehomo~á i organizuje je.
6. Zebrania wyborcze mog~ odbywaã sic na terenie poszczegolnych budynków lub
w pomieszczeniach spóldzielczych.
7. Kandydatów do Rady zg1aszaja~ obecni na zebraniu wyborczym mieszkañcy poszczególnych
budynków.
8. Wybrani do Rady Nieruchomo~ci wybieraj~ spo~ród siebie przewodnicz~cego i zastçpcç.
Wybrany przewodnicz4cy powiadamia o tym Administracjç i mieszkañców swojej
nieruchomo~ci na tablicy ogloszeñ.
9. Przewodnicz~cy organizuje prace Rady i na bie~co wspólpracuje z Administracj~ swojego
osiedla.
§9
1. Przewodnicz~cy z Rad~ Nieruchomo~ci przeprowadzaj4 konsultacje indywidualne
z mieszkañcami budynków oraz na corocznym Zebraniu mieszkañców z udzialem
przedstawiciela Administracji Osiedla co najmniej 1 raz w roku, w tenninie przed
zg~aszaniem propozycji do ,,corocznego planu remontu”.
2. Rada podejmuje swoje decyzje zwykl4 wiçkszo~ci4 glosów. W przypadku równej i1o~ci
decyduje glos przewodnicz~cego Rady Nieruchomo~ci.
§10
Kierownictwo Administracji Osiedla organizuje spotkania z Radami Nieruchomo~ci w celu
przeprowadzenia przegl4dów zasobów, instalacji, dia okre~1enia potrzeb remontowych i innych prac
niezbçdnych w nieruchomo~ci.
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§

11
W posiedzeniach Rady Nieruchomo~ci i Zebraniach mieszkañców mog~ uczestniczyé: ezionkowie
Rady Nadzorczej i Zarz~du Spóldzielni oraz inne zaproszone osoby. Decyzje w tej sprawie
podejmuje Rada Nieruchomo~ci lub Administracja Osiedla.
§12
Z posiedzeñ Rady Nieruchomo~ci i Zebrania mieszkañców spisywane s~ notatki, przez czlonka
rady lub wyznaczonego pracownika ADM, podpisywane przez przewodnicz~cego i przechowywane
s4 w Administracji Osiedla przez okres 10 lat.
III. Postanowienia koñcowe.

§

13
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje sic Statut Spóldzielni.

§ 14
Regulamin niniejszy zostal uchwalony przez Radç Nadzorcz~ Spóld.zielni Mieszkaniowej w dniu
12.06.2017 r.
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