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1.
§1

Komisj a Technicmo Eksploalacyj ną Twana dalej Komisj ą strurŁ% pwoŁaną pruezRadę Nadzorcą
Społdzielni napodstawie Statutu Społdzielni, oraz RegulaminuRadyNadzorczej, dla sprawniejszego

zadaństatutowych w zakresie nadzoru i konfooli całokształtu działalności Społdzielni w
ramach prac Rady Nadzorczej.
Komisja działa w okresie kadencji RadyNadzorczej.

§2
Do zakresu dńŃańaKomisji naleą,,:

1. Pzeprorł,adzanie okresorł_vch kontroli rł.zakresie:

a) jakości. terminowości wlkonlrł,ania robót remontorł,vch i konserrł,ac.vjnych,

b) realizacji planow remontóu,i konserrłacji rv rłlkonarłsttł,ie własnyn i żeconlłn,
c) orgarrizacji i działalności g.,pl, konsenvacl,jne1 Społdzielni.
d) prawidłowości uZ}tkolłalia lokali LĘ.tkorłych oraz pomieszczeń wspólnego uzltku w bud}nkach

Społdzielni w zakesie pzestrzegania rłyrrogów technicmych eksploatacji!

e) prawidłowości utrąmania stanu technicmego budlmków i obiektów przezSpcłdzielnię.

D utląłnania czy-stości i porządk-u w budynkach i ich otoczenią
g) realuacji wniosków i uchwał Walnego Zgromadzeńa i RaĄ Nadzorczej w spmwach zzalłesu

działania Komisji,
h) prawidłow,ości uĄtkowania dzierzalwonych terenów.

i) z pzeprowadzonej kontroli sporządzony jest protokoł, który powinien zawierać opis cz5,rrności

kontroli oraz wnioski:
- Zarądw, uzgodnionm terminie moze wnieść do niego zastlzeżeńu
- Komisia ma pftlwo do sprosto\ł,ania w kazdym czasie błędo,,v pisarskiclr lub oczywis§ch
pomyłek w protokole. róuniez na wniosek podmiotu kontrolorł,arrego.

- Komisja ma obowiązek przestrzegania przepisow o tajemnicl,prarłnie chronionej.

- Protokoł pokontrolny wlazzpropoąvcjami wniosków i projektów zalęcend|aZarąŃ,Komisja
przedstawia Radzie na Plenum.
- Wnioski pokontrolne przyjmowane sąuchwałą RaĄ Nadzorczej.

Opracowywanie projektow zalęceńdlaZatządu Społdzielni w spraw,ie ustrnięcia stwierdzonych

uchybień w działalności Społdzielni i w pracy Zaądu na podstawie przeprowadzonych kontroli,

Uczestriczenie w kontrolach na polecenie Rady Nadzorcze.j.

Opiniow,arrie w spmwach :

a) planow fi nansowo- go spodarc z,r_ch Społdzielni,
b) planów i programów działalności Społdzielrri w-zakresie remontow. konserr,łacji i gospodarki

zasobami mie szkarriowlm i.

c) okesowl,ch sprawozdń i bilansów ZatząduSpołdzielni przedkładanyclr Radzie Nadzorczej t

Walnemu Zgromadzeniu
d) projektów regulaminow,i irur,vch przepisów werł,nętrzr,vch oraz projekórł,uchwał Rady

Nadzorczej Społdzielni w- zakresie spmw technicmo-ekploatac,vjnych,

e) wniosków o dzierzawę terenów, Społdzielni rł,zakresie zgodności z potrzebami mieszkńcórł,.
Opracowyw,anie sprawozdania rocznego z pracy Komisii.
Nadzór nad pzeptowadzoĄ.mi przetargami i uczestnichł,o rł,odbiomch wykonarł,ch robót

remontowych i budowlanych.

7. Wspołdziałanie z innymi Komisjami RadyNadzorczej.
8, V/ykonywanie innych cąrnności ńeconychprzez RadęNadzorcą.
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§3
1. W skład Komisji wchodzi prz5łrajmniej 3 cżoŃówpowołanych przez Radę Nadzorcą spośród jej

członków na okres ffwarria kadencji Rady Nadzorczej.
2. Prze łodnicącego Komisji w_vbiera Rada Nadzorcza.
3, Cżonkowie komisji wybierająze swego gronaZastępcę Przewodnicącego Komisji omz Sekretarza.

§4
Rada Nadzorczamoże odwołać w kżĄłn czasię cżoŃa Komisji" w §łn jej Przewodnicącego, Zastępcę

i Sekretarza orzz powołac na zwolnione mieisce inną osobę. Odwołanie może nasĘpić w prrypadku nie

ryrviąywania się cżoŃa Komisii zpruyjętychobowiązkólł,i braku uczestnictwa w pracach Komisji lub

powierzenia innej funkcji w Radzie N adzarczej, Komisja moze wysĘlic do Rady Nadzorczej o odwołanie

człoŃakomisji ze swego glona.

§5
1. Komisja wspoĘracuje z innymi Komisjami i w miarę potrzeby odbyłva z nimi wspólne posiedzenia.

2. W pracach Kornisji mogą brać równiez uCtńałz głosem doradcz}łn osoby zapfoszone do wspoĘracy
przez Komis.|ę o kwalifikacjach odporł,iadająclch zakresowi działania Komisji.

§6
Komisia moze wnioskować do Rady Nadzorczej o powołarrie Komisji czasowej do załatwienia określonej

cąnności, jezeli stw.ierdziła potrzebę powołania takiej Komisji rł tr"alicie rłl,konvr.vania swoich cąmności.

§7
Komisja może wnioskować do Rady Nadzorczej o porrołarrie pruezńalzeczo7na\^iców dla zasięgnięcia

opinii lub opmcorł,ania określonych zagadnień,pr4, zacho,,raniu oboriiazujących w Społdzielni zasad

udzielania zleceń.

§8
1 . Komisja pracuie w oparciu o rocmy plan prac.v Rad1- Nadzorczej.

2. Komisja składa spmwozdania ze swej działa]ności Radzie Nadzorczej najej posiedzeniu.

3. Sprawozdanią opinie i wnioski Komisji rozpatry\\ane sa na posiedzenitr Rady Nadzorczej.

4. Komisja nie może podejmować uchwał.

§9
Wnioski Komisji zapadająnvy\rJą większością głosórł,prą,obecności więcej niz połow_v członków, w §łn
przewodnic ącego lub zastępcy.

§10
1. Posiedzenia i czyrmości Komisji są protokołow,ane z r.ł_vszczególnieniem wnioskórł, do rozpatzenia

przez Radę Nadzorcą na jej posiedzeniu,

2. Protokoł Komisjijest zatwierdzany na następnlnr posiedzeniu Komisji,

§ 11

Komisja ma prawo wglądu do wszystkich dokumentów w Społdzielri. pomieszczeń l tvądzeń onz
przyjmowania rłljasnień i ośił,iadczeń zatrudnion.vch pracowników Społdzielni omz cżonków Społdzielni.

§12
1. Regulamin został uchwalony na podstawie § 85 ust. 1 pkt 1 1 Statutu Społdzielni uchwałą Rady

Nadzorczej nr 2l20żI z dńa 26.0I.ż02.1 r.

2. UchwalonyRegulaminznieniatreść RegulaminuKomisji Technicmo Eksploatacyjnej uchwalonego
uchwałą Rady Nadzorczej nr 50l20l2 z dnia27 .II .2012 r.

Przewodnicąca Rady NadzorczejS ekretarz Rady Nadzorczej


