Załącznik
do Zarządzenia nr 5/2019
Prezesa Zarządu TSM” OSKARD”
z dnia 10.06.2019 r.

U C H W A Ł A nr 9/2019
z dnia 5 czerwca 2019 r.
Walnego Zgromadzenia Tyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „OSKARD”
odbywanego w dwóch częściach w dniach 4 i 5 czerwca 2019 roku
w sprawie:
zmian „Regulaminu Rady Nadzorczej” (nr A 1)
____________________________________________________
Na podstawie § 81 pkt 14 Statutu Spółdzielni w związku z uchwałą nr 9/2018 z dnia
7 czerwca 2018 r. Walnego Zgromadzenia w sprawie zmian Statutu, Walne Zgromadzenie
uchwala, co następuje:
§1
Dokonuje się następujących zmian „Regulaminu Rady Nadzorczej” z dnia 5 czerwca 2004 r.:
1. W § 1 punkty 1 i 2 otrzymują nowe brzmienie:
„1)

ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (tekst jednolity
Dz. U. z 2018 r. poz. 1285)”,

„2)

ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity
Dz. U. z 2018 r. poz. 845 z późn. zm.)”.

2. W § 7 wprowadza się niżej wymienione zmiany:
1) w ust. 1 pkt 12 otrzymuje nowe brzmienie:
„12)

prowadzenie na wniosek Zarządu rozmów z dłużnikami”.

2) w ust.1 dodaje się pkt. 121 o treści:
„121) opiniowanie na wniosek Zarządu wystąpienia przez Spółdzielnię do sądu
o wygaśnięcie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu,”
3) dodaje się ustęp 21 o treści:
„21.

Członek Rady Nadzorczej może uczestniczyć wyłącznie w posiedzeniu Rady
Osiedla rejonu gzm stanowiącego okręg wyborczy, z którego został wybrany.
Natomiast do udziału w posiedzeniu Rady Osiedla innego rejonu gzm lub celem
przedstawienia stanowiska Rady Nadzorczej na posiedzeniu Rady Osiedla bądź
podjęcia działań kontrolnych, członek Rady Nadzorczej powinien uzyskać zgodę
wyrażoną decyzją Rady Nadzorczej (większością głosów), zapisaną w protokole
z plenarnego posiedzenia Rady.”

4) ust. 4 otrzymuje nowe brzmienie:
„4.

Członek Rady Nadzorczej obowiązany jest przestrzegać Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04. 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane RODO) w zakresie
uzyskanych w związku z pełnioną funkcją danych osobowych członków
i pracowników Spółdzielni oraz pozostałych osób”.

2
3. W § 10 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie:
„10.

Jeżeli w porządku obrad znajduje się sprawa dotycząca zaopiniowania wystąpienia
Spółdzielni z wnioskiem do sądu o wygaśnięcie spółdzielczego lokatorskiego prawa
do lokalu, służby Działu Członkowsko – Mieszkaniowego zawiadamiają osobę lub
osoby, których sprawa dotyczy, o dacie i miejscu posiedzenia Rady Nadzorczej,
informując jednocześnie o możliwości wzięcia udziału w tym posiedzeniu.
Pisemne zawiadomienie wysyłane jest przesyłką poleconą na dwa tygodnie przed
terminem obrad Rady Nadzorczej. Drugi egzemplarz zawiadomienia przekazywany
jest za pośrednictwem gospodarza budynku do skrzynki podawczej osoby
zaproszonej.

4. W § 20 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:
„1.

W razie, gdy temat obrad wymaga podjęcia uchwały, prowadzący obrady poddaje
zgłoszone wnioski pod głosowanie”.
§2

Zmiany ww. regulaminu obowiązują od dnia podjęcia niniejszej uchwały.
----------------------------------------------- ----------------------Liczba oddanych głosów
71, w tym:
- za uchwałą

69 głosów,

- przeciwko uchwale

0 głosów,

- wstrzymało się

2 głosy.

Podpisy Przewodniczących dwóch części Walnego Zgromadzenia obejmujących członków niżej
wymienionych Rejonów Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi:
1)

pierwsza część –

4.06.2019 r. Rejon GZM nr 1, nr 3, nr 4, nr 6

Zbigniew RUDZIŃSKI
……………………………………………………………………………………………….....
imię i nazwisko

2)

druga część

–

podpis

5.06.2019 r. Rejon GZM nr 2, nr 5, nr 7

Barbara KONIECZNA
……………………………………………………………………………………………….....
imię i nazwisko

podpis

Na oryginale właściwe podpisy

