
                              Załącznik nr 4 
 do Zarządzenia nr 4/2019 
Prezesa Zarządu TSM” OSKARD” 

  z dnia 7.06.2019 r. 
UCHWAŁA  nr 7/2019 

Rady Nadzorczej Tyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „OSKARD”  

z dnia 28 marca 2019 roku 

 
w sprawie: zmiany „Regulaminu Rady Osiedla” (nr A 5) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Działając na podstawie § 87 ust 1 pkt 17 Statutu Spółdzielni, na wniosek Zarządu z dnia 
15.03.2019 r., Rada Nadzorcza uchwala, co następuje: 
  

§ 1 
 

Dokonuje się następujących zmian w „Regulaminie Rady Osiedla” (nr A 5) z dnia 24 lipca                 
2014 r.: 

1. W § 2 wprowadza się poniższe zmiany: 

1) w ust. 1 skreśla się pkt 4 w brzmieniu: 

„4) współpraca ze służbami Spółdzielni w zakresie prowadzenia działań 
zmierzających do wyegzekwowania należności za korzystanie z lokali poprzez 
analizowanie stanu zaległości i interweniowanie wobec mieszkańców 
uporczywie zalegających z opłatami,” 

2) w ust. 2 skreśla się pkt 5 w brzmieniu: 

„5) współpracuje z kierownictwem rejonu gzm w zakresie windykacji należności 
Spółdzielni za korzystanie z lokali poprzez analizowanie stanu zaległości 
i interweniowanie wobec  mieszkańców uporczywie zalegających z opłatami,” 

2. W § 4 dodaje się ustęp 4 o treści: 

 „4.   Członek Rady Osiedla 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”. 

3. W § 11 ust. 2 pkt 1 otrzymuje nowe brzmienie: 

„1)      członkowie Rady Nadzorczej z rejonu gzm stanowiącego okręg wyborczy, z którego 
zostali wybrani lub inni członkowie Rady wyznaczeni przez Radę Nadzorczą, 
członkowie Zarządu, a także inne osoby zaproszone przez Zarząd lub upoważnieni 
pracownicy Spółdzielni”. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
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Na oryginale właściwe podpisy 


