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Konkurs fotograficzny pt. „Dzika przyroda na osiedlach”, którego zdjęcia 
miały zdobić karty kalendarza Spółdzielni na 2023 rok, nie został roz-
strzygnięty, z uwagi na niewystarczającą ilość zgłoszeń. Kalendarz na 
przyszły rok będzie zatem ilustrowany fotografiami, przedstawiającymi 
wybrane modele i figurki tworzone w naszej spółdzielczej modelarni, dając 
sposobność zapoznania się bliżej z działalnością pracowni modelarskiej.

uwaGa !
Z grudniowym wydaniem naszego dwumiesięcznika trafi 

do państwa dodatek – kalendarZ na 2023 r.

Ponownie apelujemy do Państwa o podjęcie 
wszelkich możliwych działań zapobiegają-
cych marnowaniu ciepła dostarczanego do 
budynków. Pamiętajmy, że zużycie ciepła 
w każdym budynku mierzone jest licznikiem 
wspólnym dla całej instalacji, a obliczone na 
podstawie zużycia koszty ciepła dla budyn-
ku dzielone są na wszystkich mieszkańców 
proporcjonalnie do powierzchni zajmowa-
nych lokali. Poniżej kilka istotnych zasad 
i rozwiązań technicznych, wpływających 
na oszczędność energii cieplnej.

<  Odpowietrzaj kaloryfery każdora-
zowo przed rozpoczęciem sezonu 
grzewczego.

<  Na co dzień utrzymuj temperaturę 
w pokojach na poziomie dostosowanym 
przede wszystkim do Twoich indywidu-
alnych potrzeb, na które wpływ ma 

wiele czynników np. obecność małego 
dziecka w domu lub częste wyjazdy 
domowników. Optymalna dla zdrowia 
i dobrego samopoczucia temperatura 
w mieszkaniu wynosi przeciętnie ok. 
20-21 st. C (nastawa „2” na głowicy 
termostatycznej) i jest uzależniona od 
poziomu wilgotności powietrza, która nie 
powinna przekraczać zakresu 40-60%. 
Nagrzewanie pomieszczeń do wyższych 
temperatur wpływa niekorzystnie na 
naszą kondycję i niepotrzebnie zawy-
ża rachunek za ciepło. Temperaturę 
warto też dostosować do funkcji, jakie 
spełnia dane pomieszczenie: w pokoju 
dziennym temperatura powinna wynosić 
ok. 21-22 st. C; w kuchni, która jest 
dogrzewana podczas gotowania, ok. 20 
st. C; w sypialni zaleca się utrzymywanie 
temperatury na poziomie 18-20 st. C; 

w łazience odpowiednia temperatura to 
ok. 24 st. C.

<  Zwiększ izolacyjność cieplną i szczelność 
okien i drzwi – ich nieszczelność jest 
główną przyczyną strat ciepła.

<  Upewnij się, że nic nie ogranicza pracy 
grzejników, nie zastawiaj kaloryferów 
meblami, nie zasłaniaj np. ciężkimi 
zasłonami, tak żeby ciepło mogło bez 
problemu rozchodzić się po całym 
mieszkaniu.

<  Korzystaj z naturalnego źródła ciepła, 
w ciągu dnia padające na szyby okienne 
światło słoneczne w sposób naturalny 
podnosi temperaturę w pomieszczeniach, 
w słoneczne dni odsłoń firanki i zasłony. 
W nocy postępuj odwrotnie, zasłaniaj 
szyby okienne firankami, zasłonami lub 
roletami – straty ciepła będą mniejsze.
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Informujemy, że z powodu dużego opóźnienia w przekazaniu przez firmę zewnętrzną odczytów wodomierzy Spółdzielni, 
rozliczenie wody, odprowadzania ścieków i ccw za okres 1.01.2022 r. do 31.07.2022 r. zostaje przesunięte do dnia 30.11.2022 r. 

Tym samym powiadomienia o rozliczeniu otrzymają Państwo najpóźniej do dnia 31.12.2022 r.

BUDŻET OBYWATELSKI NA 2023 R. 

całkiem niezłe wyniki głosowania
6 października br. (czyli dzień przed zapowiedzianym terminem) na stronie internetowej www.razemtychy.pl 
opublikowane zostały przez Miasto Tychy wyniki głosowania  – zwycięskie projekty dziewiątej edycji Budżetu Oby-
watelskiego, które zostaną zrealizowane w 2023 r. Z sześciu projektów zgłoszonych przez mieszkańców naszych 
zasobów i promowanych przez naszą Spółdzielnię – zwyciężyły cztery i to z bardzo dobrą punktacją:

lokalizacja nr wygrane projekty liczba przyznanych 
punktów

szacunkowy koszt 
realizacji

osiedla 
d, g IX/106 Budowa boiska przy ul. darwina 1 

– autorzy: Czesław Mazur, Zbigniew Rudziński 222 248 500 zł
osiedla, 

m, u IX/119 remont części parkingu przy ul. uczniowskiej 7 
– autor: Wiktor Szejner 317 225 342 zł

osiedla 
n, o IX/121 remont chodnika wzdłuż ul. nałkowskiej 

(strona północna) –  autor: Piotr Lada 452 235 474 zł

osiedle r IX/122 remont parkingu przy ul. wł. reymonta 62-65 
– autor:  Henryk Radwański 426 145 000 zł

Niestety, aby ktoś wygrał ktoś inny musi przegrać. 
W głosowaniu przepadł projekt pn. Remont parkingu przy 
ul. Moniuszki– autor: Jan Zaborowski oraz projekt pn. 
Osiedlowy Festyn Integracyjny – autorzy: Dagmara Lach, 
Kazimiera Krzysztofik, Dawid Kołodziejczyk, Paweł 
Janas. Projekty te uzyskały całkiem dobrą punktację, 
niemniej wyniki te nie zdołały zapewnić zwycięstwa.

Dziękujemy zatem autorom projektów oraz mieszkań-
com za zaangażowanie i poparcie zgłoszonych projektów. 
Tegoroczny wynik jest jak najbardziej satysfakcjonujący. 
Bardzo pozytywnym zjawiskiem jest to, że propozycje 
projektów składanych do kolejnych edycji Budżetu Oby-

watelskiego są coraz ciekawsze. Jesteśmy za to bardzo 
wdzięczni i już dziś zachęcamy do wzięcia udziału w przy-
szłorocznej dziesiątej edycji Budżetu Obywatelskiego, 
który choć w części pozwoli na realizację oczekiwań 
mieszkańców miasta Tychy – finansowanych z budżetu 
Miasta.  Więcej informacji na temat wszystkich pro-
jektów, które zostały wybrane przez mieszkańców do 
realizacji w dziewiątej edycji Budżetu Obywatelskiego 
można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Mia-
sta www.umtychy.pl w zakładce Dla mieszkańców 
– Budżet Obywatelski lub bezpośrednio na stronie 
www.razemtychy.pl
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eksPresem Po rejonach

GZm 1
<  We wrześniu br. zakończyły się prace związane z remontem pokrycia dachowe-

go w budynku przy al. Niepodległości 122-128. Roboty przeprowadzał Zakład 
Remontowo-Budowlany TSM „OSKARD”.

<  Apelujemy do wszystkich mieszkańców o niedopuszczanie do wchodzenia na klatki 
schodowe budynków osobom nieznanym (bezdomnym). Bardzo często osoby te 
traktują je (szczególnie na ostatnich piętrach) jako noclegownię. Przebywając tam 
palą papierosy, spożywają alkohol, jednocześnie załatwiając swoje potrzeby fizjolo-
giczne. Każda taka sytuacja jest zagrożeniem dla Państwa. Wszystkie budynki są 
zamknięte oraz wyposażone w instalacje domofonowe, dlatego jeśli nie jesteśmy 
pewni kto chce dostać się do naszego budynku – nie otwierajmy drzwi. Dbajmy 
o własne mienie. W przypadku przebywania obcych osób na klatce schodowej 
prosimy o zgłoszenie tego faktu do Straży Miejskiej pod nr tel. 986.

<  Przypominamy mieszkańcom, aby planując dłuższą nieobecność, powiadamiać 
o tym służby właściwego rejonu GZM, pozostawiając kontakt do osoby upraw-
nionej do ewentualnego udostępnienia lokalu w przypadku wystąpienia awarii 
powodującej konieczność jej bezzwłocznego usunięcia. Dodatkowo celem uspraw-
nienia komunikacji z mieszkańcami (np. w przypadkach umawiania zaległych 
obowiązkowych przeglądów okresowych w lokalach) zachęcamy do pozostawienia 
w administracji danego rejonu kontaktu telefonicznego.

GZm 2
<  W budynku przy ul. Mjr. Hubala 1 rozpoczęto kompleksową wymianę instalacji 

elektrycznej. Prace realizuje ZRB TSM „OSKARD”.
<  W budynku przy ul. Mozarta 2-12 kończą się roboty związane z wymianą insta-

lacji gazowej. Prace realizował również nasz ZRB. Dziękujemy mieszkańcom za 
życzliwość, wyrozumiałość i udostępnienie swoich lokali.

<  Z uwagi na trwający sezon grzewczy bardzo prosimy wszystkich mieszkańców 
o niepozostawianie otwartych: okien w klatkach schodowych, piwnicach, drzwi 
wejściowych do budynku w celu zminimalizowania strat coraz droższej energii 
cieplnej dostarczanej na potrzeby centralnego ogrzewania.

GZm 3
<  Na prośbę naszych mieszkańców, w związku z drożejącym ciepłem, apelujemy do 

właścicieli wynajętych mieszkań, aby poinformować najemców o tym, iż grzejniki 
w mieszkaniach wyposażone są w zawory z głowicami termostatycznymi, dzięki 
którym możemy regulować wysokość temperatury w mieszkaniu. Nastawa „max” 
oznacza temperaturę około 26oC. Dlatego należy pamiętać, że wystarczy zmienić 
nastawę termostatu, nie zaś przez cały dzień pozostawiać otwarte okna. Pamię-
tajmy również o prawidłowym wietrzeniu mieszkań. Mieszkanie należy wietrzyć 
kilka razy dziennie, przez krótki czas, ale intensywnie, pamiętajmy przy tym, że 
wówczas należy zakręcić zawory grzejnikowe.

<  Przy okazji tematu drożejącego ciepła przypominamy o zamykaniu okienek 
piwnicznych oraz okien i drzwi do klatek schodowych. W przypadku zauważenia 
jakichkolwiek nieprawidłowości, czy uszkodzeń okien lub drzwi prosimy o dokony-
wanie zgłoszeń do administracji. 

<  Każdego roku w okresie jesienno-zimowym powraca temat związany z przebywaniem 
bezdomnych w altanach śmietnikowych oraz na klatkach schodowych. Pracownicy admi-
nistracji dokonując codziennych kontroli oraz przyjmując zgłoszenia od mieszkańców, 
interweniują w tych sprawach zarówno poprzez dokonywanie zgłoszeń do odpowiednich 
służb miejskich, jak również osobiście. Problem ten jest jednak bardzo trudny, bowiem 
pracownicy administracji nie posiadają odpowiednich narzędzi prawnych, aby móc zapo-
biegać takim sytuacjom. Pamiętajmy jednak, że zgłoszeń na numery alarmowe powinni 
również dokonywać sami mieszkańcy, co przyczyni się do wzmożonych kontroli osiedli 
i częstszych interwencji służb. Wymiana wkładek w drzwiach altan śmietnikowych, 
czy też klatek schodowych, nie rozwiąże tego problemu, a jedynie narazi mieszkańców 
na niepotrzebne koszty, które w obliczu wzrostu cen są niezasadne. Pamiętajmy, że 
bardzo często pomimo naszych apeli altany, czy też klatki schodowe pozostawiane są 
otwarte, a jeżeli bezdomni posiadają do nich klucze oznacza to, że ktoś im je udostępnił. 
Podkreślić należy, że pracownicy administracji nie są winni problemowi bezdomności, 
niestosowne jest zatem karcenie i znieważanie naszych pracowników, którzy często 
obwiniani są za zaistniała sytuację.

<  Przed nami wymiana opon z letnich na zimowe, mamy nadzieję, że udało nam 
się wyedukować większą część naszych mieszkańców – kierowców i opony te 
będą wywożone na PSZOK-a. Pamiętajmy, że w przypadku podrzucania ich do 
śmietników, koszty ich wywozu ponoszą wszyscy mieszkańcy, którzy korzystają 
ze wskazanych miejsc gromadzenia odpadów. W przypadku zauważenia takich 
sytuacji prosimy o reagowanie i dokonywanie zgłoszeń odpowiednim służbom 
miasta oraz w administracji. 

GZm 4
<  Rejon GZM nr 4 informuje właścicieli podnajmujących swoje mieszkania o ko-

nieczności przekazywania kluczy do altan śmietnikowych osobom wynajmują-
cym. Mamy sygnały od mieszkańców o nagminnym pozostawianiu odpadów przy 
altanach śmietnikowych między innymi przez osoby wynajmujące mieszkania. 
Ponadto informujemy również o konieczności aktualizacji deklaracji o ilości osób 
zamieszkałych w wynajmowanych mieszkaniach. Jest to konieczne do prawidło-
wych naliczeń za odpady, które odprowadzane są do Urzędu Miasta. Nadmieniamy, 
że Urząd oddelegowuje osoby, które kontrolują aktualność zgłoszonych deklaracji 
i z chwilą stwierdzenia niezgodności naliczane są wysokie kary.

GZm 5
<  Rejon GZM nr 5 przypomina mieszkańcom o zamykaniu 

drzwi do klatek schodowych oraz uniemożliwianiu osobom 
postronnym wchodzenie do budynku. Obce osoby często 
bezdomni, traktują klatkę schodowa jako noclegownię, 
przebywając tam, palą papierosy, spożywają alkohol oraz 
załatwiają swoje potrzeby fizjologiczne. Dochodzi również 
do wandalizmu i dewastacji klatek schodowych. To wszystko 
jest zagrożeniem dla Państwa, dlatego w przypadku stwier-
dzenia zdarzeń naruszających obowiązujący porządek praw-

ny prosimy o zgłoszenie (można anonimowo) pod bezpłatny 
numer tel. 986 (Straż Miejska) lub 112 (Policja). 

<  W październiku br. wykonywane będą prace związane z bie-
żącą pielęgnacją i utrzymaniem zieleni wysokiej i niskiej 
w zasobach Rejonu GZM nr 5. Prace będą obejmować 
przycinkę żywopłotów oraz trzeci pokos trawy.

<  Jesienna deratyzacja korytarzy piwniczych budynków 
w zasobach naszego rejonu zostanie przeprowadzona 
w październiku br. 
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z Prac rady nadzorczej

W Rejonie GZM nr 1 wyremontowano dźwig 
osobowy w budynku przy ul. H. Dąbrowskiego 
5. Wymianie na nowe podlegały wszystkie 
podzespoły dźwigu tj. wciągarka, kabina oraz 
drzwi szybowe.

PO NOWEMU, CZYLI poremontowe metamorFoZy

W rejonie GZM nr 3 zakończył się remont płyt balkonowych wraz z malowaniem balustrad i wykona-
niem zadaszeń na ostatniej kondygnacji budynku przy ul. Elfów 41-47. Ukończone również zostały prace 
związane z remontem schodów wraz z wymianą poręczy przy ul. Edisona 11-17. W budynku przy al. 
Niepodległości 23-27A w Tychach wykonywane są prace związane z malowaniem klatek schodowych. 

Zakończono remont chodników 
przy ul. Uczniowskiej 6-22, ul. 
R. Dmowskiego 116-122 oraz ul. 
R. Dmowskiego 31-33 w Rejonie 
GZM nr 7.

Na wrześniowym posiedzeniu Rada Nad-
zorcza dokonała wyboru podmiotu gospo-
darczego uprawnionego do przeprowadze-
nia badania sprawozdania finansowego 
Spółdzielni. Sprawozdania finansowe za 
rok 2022 i 2023 badać będzie Kancelaria 
Usług Księgowych i Doradztwa Podatko-
wego Bożena Księżopolska.

Poddano ocenie wyniki działalności 
Zakładu Remontowo – Budowlanego za 
I półrocze 2022 r. Wartość usług wyko-
nanych w I półroczu wyniosła 102% 
planu na ten okres, przy zatrudnieniu na 
poziomie 93% w stosunku do planowanego 
zatrudnienia. Rada Nadzorcza pozytyw-
nie oceniła pracę Zakładu Remontowo 
– Budowlanego.

Poddane ocenie zostało również wyko-
nanie programu działalności społecznej, 
oświatowej i kulturalnej za I półrocze 
2022 r. Działalność klubów realizowana 
była zgodnie z rozporządzeniami Mini-
sterstwa Zdrowia z powodu zagrożenia 
epidemią koronawirusa. Ze względu na 
ograniczenia, nie odbyły się styczniowe 

bale dla dzieci i zabawy taneczne dla doro-
słych. Od 16 kwietnia br. kluby powróciły 
do realizacji wszystkich zaplanowanych 
wydarzeń. Wzrosło zainteresowanie kon-
certami, wyjazdami na spektakle teatral-
ne i warsztatami dla dzieci i dorosłych. 
Na bieżąco przekazywane były poprzez 
profil FB TSM „OSKARD” fotorelacje ze 
zrealizowanych imprez oraz zapowiedzi 
kolejnych wydarzeń.

Współpraca z Miejskim Centrum Kultu-
ry zaowocowała wystawą zorganizowaną 
w Gemini Park Tychy, gdzie zaprezento-
wano prace malarskie, ręcznie wyplatane 
makramy, wykonaną przez dzieci ceramikę 
oraz rysunki z kół plastycznych naszych 
klubów. Wydarzenie to, okazało się świetną 
sposobnością do zapoznania się z działal-
nością spółdzielczych klubów, zamieniając 
jednocześnie Centrum Handlowe w nie-
typową galerię sztuki. Rada Nadzorcza 
wysoko oceniła działalność klubów i Mode-
larni w trudnym I półroczu 2022 r.

Do oceny Radzie Nadzorczej została 
także przedłożona gospodarka finansowa 

Spółdzielni za I półrocze br.. Wskaźniki 
płynności na koniec czerwca br. świadczą 
o dobrej kondycji finansowej Spółdzielni.

Rada Nadzorcza wraz z Członkami 
Zarządu TSM „OSKARD” dyskutowała 
o sytuacji energetycznej w regionie i jej 
wpływie na koszty ponoszone przez miesz-
kańców oraz Spółdzielnię. Przeprowadza-
ne remonty i modernizacje oświetlenia 
klatek schodowych przynoszą spodziewa-
ne oszczędności w opłatach. Spółdziel-
nie mieszkaniowe wspólnie zwróciły się 
o działania zapobiegające zbyt wysokim 
wzrostom cen taryf oraz o wsparcie 
finansowe dla odbiorców ciepła systemo-
wego do Urzędu Regulacji Energetyki 
i do Ministra Klimatu i Środowiska. Rada 
Nadzorcza przeanalizowała również zale-
głości w opłatach na dzień 31.08.2022 r. 
Odnotowano niewielki spadek zaległości 
(o 2,6%) w opłatach za używanie lokali 
mieszkalnych i lokali użytkowych. Poziom 
zaległości nie zagraża płynności finanso-
wej Spółdzielni.

< Prezydium Rady Nadzorczej
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Przypominamy, że we wszystkich budynkach TSM 
„OSKARD” w Tychach i Lędzinach zarówno w lokalach 
mieszkalnych jak i użytkowych są przeprowadzane 
przeglądy kominiarskie. 

Wizyty kominiarzy odbywają się zgodnie z ustalonym 
harmonogramem, a szczegółowe informacje o ter-
minach kontroli przeprowadzanych w poszczegól-
nych budynkach dostępne są na tablicach ogłoszeń 
w klatkach schodowych. W związku z czym prosimy 
użytkowników lokali o ich udostępnianie w wyzna-
czonych terminach, celem przeprowadzenia kontroli 
przewodów kominowych.

Pamiętajmy, że okresowa kontrola stanu technicz-
nego przewodów kominowych może być przeprowa-
dzona wyłącznie przez osobę z uprawnieniami mistrza 
kominiarskiego, kominiarze dokonujący przeglądów 
na zlecenie Spółdzielni posiadają identyfikatory, 

za wykonanie usługi nie pobierają od użytkowników 
lokali żadnej opłaty. 

Informacja o przeglądzie kominiarskim to dobry 
moment, aby przypomnieć o podstawowych zasadach 
zapewniających prawidłową wentylację pomieszczeń 
i bezpieczne korzystanie z lokali. Pamiętać trzeba 
przede wszystkim o:
<  dokonywaniu nie rzadziej niż raz w roku konserwacji 

urządzeń takich jak kuchenki gazowe, czy gazowe 
ogrzewacze wody użytkowej, 

<  prawidłowym montażu czujników tlenku węgla (na 
wysokości 1,70 m i w odległości co najmniej 60 cm 
od rur i drzwi, czujników nie powinno się umieszczać 
bezpośrednio na ogrzewaczu wody, szafce lub pralce, 
gdyż może to spowodować błędne wskazania), 

<  montażu nawiewników okiennych oraz otworów 
w drzwiach łazienkowych i WC (w dolnej czę-
ści o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 
0,022 m2).

W ostatniej nowelizacji ustawy o odpadach został 
wprowadzony rozdział z datą obowiązywania od  
1 stycznia 2023 r. mówiący o selektywnym zbieraniu 
i odbieraniu oraz sortowaniu odpadów budowlanych 
i rozbiórkowych. Odpady te powinny być dzielone na: 
drewno, metale, szkło, tworzywa sztuczne, gips, odpa-
dy mineralne (w tym beton, cegła, płytki i materiały 
ceramiczne, kamienie). Warto jednak podkreślić, że 
z obowiązku tego zostaną wyłączone gospodarstwa 
domowe, punkty selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych oraz odpady budowlane i rozbiórkowe, 
dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewiden-
cji odpadów określonych w przepisach wydanych na 
podstawie art. 66 ust. 5 ustawy o odpadach. Słowem, 
mieszkaniec może oddać do PSZOK zmieszany odpad, 
który tam zostanie posortowany na poszczególne frakcje 
(w ramach limitu bezpłatnie). Warto jednak podkreślić, 
że odpad podrzucony pod altanę śmietnikową przez 
tego samego lokatora, musi już zostać posegregowany 
i dopiero wtedy wywieziony na wysypisko przez służby 
za opłatą uwzględniającą utylizację.

Treść art. 101a ustawy o odpadach:
„Art. 101a. 1. Odpady budowlane i rozbiórkowe 

zbiera się oraz odbiera selektywnie, z podziałem co 
najmniej na: drewno, metale, szkło, tworzywa sztucz-
ne, gips, odpady mineralne, w tym beton, cegłę, płytki 
i materiały ceramiczne oraz kamienie.

2. Obowiązku, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje 
się do gospodarstw domowych, punktów selektywne-
go zbierania odpadów komunalnych ani do odpadów 
budowlanych i rozbiórkowych, dla których nie ma obo-
wiązku prowadzenia ewidencji odpadów określonych 
w przepisach wydanych na podstawie art. 66 ust. 5.

3. Odpady budowlane i rozbiórkowe, które nie zostały 
zebrane i odebrane w sposób selektywny, podlegają sor-
towaniu co najmniej na: drewno, metale, szkło, tworzywa 
sztuczne, gips, odpady mineralne, w tym beton, cegłę, 
płytki i materiały ceramiczne oraz kamienie”.

Przy tej sposobności przypominamy, że PSZOK, 
czyli Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komu-
nalnych, to miejsce specjalnie stworzone po to, by bez-
płatnie odbierać od mieszkańców kłopotliwe odpady. 
W Tychach działają dwa PSZOK-i: przy ul. Serdecznej 
i ul. Katowickiej, gdzie każdy tyszanin w ramach opła-
ty za wywóz śmieci, bez żadnych dodatkowych opłat 
może zawieźć m.in. zużyty sprzęt RTV, AGD, starą 
szafę, czy gruz po samodzielnie przeprowadzonym 
remoncie, w ilości 1 tony w roku. Wyrzucając gruz 
pod altanę śmietnikową, wywieźć go musi spółdzielnia, 
ponosząc koszty załadunku, transportu oraz utylizacji. 
Te dodatkowe wydatki pokrywają mieszkańcy przypi-
sani do danej altany śmietnikowej. Tylko w ubiegłym 
roku z tego tytułu nasza Spółdzielnia poniosła koszty 
w wysokości prawie 480 tys. zł.

Uwzględniając ruchome terminy druku naszego dwumie-
sięcznika (kolejne wydanie ukaże się w grudniu), w bie-
żącym wydaniu publikujemy z wyprzedzeniem informację 
o organizacji półkolonii zimowych w 2023 r.

Dział Społeczno – Kulturalny Tyskiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej „OSKARD” organizuje w ramach akcji „Zima 
2023” – Półkolonie skierowane do dzieci i młodzieży. 
W programie przewiduje się: wyjścia na salę zabaw i do 
kina, wycieczki autokarowe, warsztaty plastyczne, kon-
kursy i turnieje, zajęcia plastyczno-techniczne, zajęcia 
na kręgielni, zajęcia ruchowe, sportowe, pedagogikę 
zabawy, spotkania z ciekawymi ludźmi. Fachową opiekę 
nad uczestnikami półkolonii sprawować będzie kadra 
pracownicza Działu Społeczno-Kulturalnego.

Zaplanowano dwa turnusy 
wypocZynku w terminach:
i turnus 16.01 – 20.01

tęcza, magdalena, orion, regina, uszatek

ii turnus 23.01 – 27.01
tęcza, magdalena, orion, regina, uszatek

Ilość uczestników jednego turnusu to 25 dzieci 
w każdej placówce (wyjątek stanowi klub Regina, 
który na każdy turnus przyjmie 20 dzieci). Odpłat-
ność dla dzieci członków TSM „OSKARD” za jeden 
turnus wynosi 140 zł (brutto). Zapisy przyjmowane 
będą od 14.12.2022 r. od godz. 8:00 w placówkach. 
W pierwszej kolejności pierwszeństwo zapisu mają 
dzieci członków Spółdzielni.

PółKOLOnie SKieROWAne Są DLA DZieci 
i MłODZieży W WieKU OD 8 DO 14 LAT.

<SDK Tęcza, Al. Niepodległości 188, 32 227 58 12
<Klub Orion, ul. Orzeszkowej 1, 32 217 02 32
<Klub Magdalena, ul. Dmowskiego 2, 32 217 76 43
<Klub Uszatek, ul. Uczniowska 7, 32 217 31 64
<Klub Regina, ul. Reymonta 37, 32 218 48 35

szczegóły na stronie 
internetowej spółdzielni

www.oskard.tychy.pl
<Gabriela Strzezik 

Kierownik Działu Społeczno-Kulturalnego

Zimowe półkolonie dla dzieci i młodzieży

przeglądy kominiarskie w Tychach i Lędzinach

Od nowego roku segregacja odpadów budowlanych

Prawo na co dzień

Kontynuując tematykę związaną ze zobowią-
zaniami umownymi, w dzisiejszym artykule 
przybliżymy naszym Czytelnikom najważniej-
sze informacje i różnice pomiędzy zadatkiem 
a zaliczką. 

Postanowienia o zadatku i zaliczce są 
często stosowanymi klauzulami umownymi, 
powszechnie spotykanymi również w umo-
wach zawieranych na co dzień przez kon-
sumentów. Często, błędnie poczytuje się 
powyższe pojęcia za tożsame, jako określenie 
dokonywanej przedpłaty na poczet realizacji 
umowy. Tymczasem są to dwie odrębne insty-
tucje pociągające za sobą odmienne skutki 
w przypadku niezrealizowania umowy. 

Dokonując uprzedniej płatności na poczet 
ceny, warto zatem wcześniej ustalić, czy 
dokonujemy wpłaty zaliczki, czy zadatku. 

Zadatek został uregulowany przepisem 
art. 394 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z tą 
regulacją zadatek wywołuje takie skutki, że 
w razie niewykonania umowy przez jedną ze 
stron druga strona może bez wyznaczenia 
terminu dodatkowego od umowy odstąpić 
i otrzymany zadatek zachować. Jeżeli nato-
miast sama wpłacała zadatek, może żądać 
sumy dwukrotnie wyższej. Funkcją zadatku 
jest zatem ochrona obu stron kontraktu przed 
niezrealizowaniem umowy. W razie wykona-
nia umowy, zadatek zaliczany jest na poczet 
świadczenia strony, która go dała. 

Z kolei zaliczka nie została wprost uregulo-
wana w przepisach Kodeksu cywilnego, dlate-
go też w tym przypadku należy posiłkować się 
przepisami Kodeksu cywilnego, dotyczącymi 
umów wzajemnych. Zaliczka nie zabezpiecza 
żadnej ze stron transakcji na wypadek niedoj-
ścia umowy do skutku. Niezależnie od tego, 
po której ze stron dojdzie do niewykonania 
umowy, zaliczka zawsze podlega zwrotowi. 
Natomiast w przypadku należytego wyko-
nania zobowiązania zaliczka jest zaliczana 

na poczet należnego świadczenia. Zaliczka 
zatem nie zabezpiecza wykonania umowy, 
a pełni tylko funkcję rezerwacyjną. 

Podsumowując powyższe wskazujemy, że 
w przypadku należytego wykonania umowy 
kwestia rozróżnienia, czy wpłacona przez 
nas kwota stanowiła zadatek, czy zaliczkę 
nie stanowi szczególnego problemu, ponieważ 
w obu przypadkach dochodzi do zaliczenia 
wpłaconej kwoty na poczet ceny. Problem 
staje się natomiast istotny w przypadku nie-
zrealizowania kontraktu. 

Pamiętać warto, że w razie niewykonania 
umowy środki pieniężne wpłacone jako zalicz-
ka zawsze podlegają zwrotowi. Zatem nawet 
gdy umowa nie dojdzie do skutku z winy strony, 
która zaliczkę wpłaciła, może ona domagać się 
jej zwrotu, a druga strona jest zobowiązana 
zwrócić zaliczkę w pełnej wysokości. 

Odmiennie sytuacja kształtuje się, gdy 
strony przewidziały w umowie zadatek. Z per-
spektywy konsumenta, w razie niewykonania 
umowy przez sprzedawcę (usługodawcę), 
konsument może bez wyznaczenia terminu 
dodatkowego od umowy odstąpić i zażądać 
zwrotu sumy dwukrotnie wyższej od wpłaco-
nego zadatku. Jednocześnie pamiętać należy, 
że jeżeli to konsument, który wpłacił zadatek, 
nie wywiązuje się z umowy, sprzedawca może 
od umowy odstąpić i zachować otrzymany 
zadatek. 

Mamy nadzieję, że wskazanie powyższych 
różnic pomiędzy zaliczką a zadatkiem, zmo-
tywuje naszych Czytelników do zwracania 
szczególnej uwagi na charakter dokonywanych 
przedpłat już na etapie zawierania umów. 

Źródło: – ustawa z dnia 23 kwietnia 
1964 roku – Kodeks cywilny 

<Kancelaria Radcy Prawnego  
Tomasza Michalskiego 

<Monika Łokuciewska – Radca prawny 
<Anna Bonk – Aplikant radcowski 

Zadatek a zaliczka 
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Plan zajęć organizowanych w placówkach dla dzieci, młodzieży i dorosłych
zajęcia sportowo – rekreacyjne

17-
23.10. SDK Tęcza XXXII Otwarte Mistrzostwa Śląska Redukcyjnych Modeli Plastikowych 

połączone z wystawą.
17.10.  Magdalena 16.30 – Turniej świetlicowej piłki nożnej dla dzieci i młodzieży.
17.10.  Orion 16.30 – Turniej tenisa stołowego Grand Prix gier deblowych dla dorosłych.

18.10.  Uszatek 15.00 – Gry i zabawy ruchowe dla dzieci. Zapisy w klubie.

26.10.  Regina 15.00 – Gry i zabawy na boisku wielofunkcyjnym.
27.10.  Magdalena 16.30 – Turniej tenisa stołowego dla dorosłych.
27.10.  Orion 17.00 – Turniej świetlicowej piłki nożnej dla dzieci do lat 14.
08.11. Magdalena 12.00 – Gra w Scrable dla dorosłych w ramach gier stolikowych.
15.11. Regina 16.00 – Turniej świetlicowej piłki nożnej dla dzieci 9-11 lat.

16.11. Uszatek 16.00 –  Taniec afrykański KIZOMBA w ramach Tygodnia Kultur Świata „Afryka 
dzika”, informacje w klubie. 

17.11. Magdalena 17.00 – Turniej warcabowy w kat. open.
17.11. Orion 17.00 – Konkurs skoków przez skakankę dla dzieci do lat 12.
21.11. Magdalena 16.00 – Turniej w bierki dla dzieci.
22.11. Uszatek 15.00 – Turniej sprawnościowy dla dzieci, zapisy w klubie.
29.11. Regina 13.00 – Andrzejkowe zabawy ruchowe przy muzyce.
01.12. Magdalena 16.30 – Turniej tenisa stołowego dla dorosłych.
05.12. Magdalena 16.00 – Mikołajkowy turniej świetlicowej piłki nożnej dla dzieci i młodzieży.
08.12. Magdalena 16.30 – Rodzinny turniej tenisa stołowego. 

imprezy turystyczno-krajoznawcze
14.10. Regina 13.00 – Nordic walking.

22.10. Orion Wycieczka dla mieszkańców do Warszawy. Zapisy od 4 października, 
godz. 8.00.

27.10. Magdalena 11.00 –  Wycieczka rowerowa dla dorosłych z okazji Światowego Dnia Turystyki 
Okolice Tychów.

28.10. Magdalena 16.00 – Jesienny spacer z aparatem z Grupą FOTO AMATOR.
18.11. Regina 13.00 – nordic walking.
19.11.  Magdalena 8.00 – Jednodniowa wycieczka autokarowa dla dorosłych do Częstochowy.

02.12. Orion Wycieczka na Jarmark Bożonarodzeniowy we Wrocławiu. Zapisy od 7 listopada 
od godz. 8.00.

wydarzenia kulturalne

18.10. Orion 18.00 –  Koncert „Piosenka jest dobra na wszystko-polskie hity ze starej płyty”. 
Wejściówki do odbioru w klubie „Orion” od 10 października br. 

20.10. Magdalena 13.00 –  „Święto pieczonego ziemniaka” – ognisko na „dzikiej plaży” 
Paprocany. 

24.10. SDK Tęcza 17.00 –  Tęczowa Fabryka Wrażeń-warsztaty dla dzieci „Magiczne drzewo 
z mchu”. Obowiązują zapisy od 10 października br.

24.10. SDK Tęcza 17.30 –  „Z przestrzeni serca” –wieczór autorski Izabeli Ptak wśród relaksacyjnych 
Dźwięków mis i gongów \ należy zabrać ze sobą karimatę i koc\

24.10. Magdalena 15.00 – Spotkanie z szewcem dla dorosłych w ramach cyklu „Ginące zawody”.

25.10. Uszatek 16.00 –  Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego dla dzieci na najładniejszą 
zakładkę do książki.

27.10. Orion 16.00 –  Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego dla dzieci „Zwierzęta-kocham, 
lubię, szanuję, dbam”.

28.10. Orion 16.00 –  Zabawa taneczna dla mieszkańców. Zapisy od 12 października,  
od godz. 8.00.

28.10. SDK Tęcza 18.00 –  „Autostopem z malowaną lalą” –hity lat 60,70. Wejściówki na koncert 
do Odbioru w SDK Tęcza i klubach osiedlowych od 12 października br.

29.11. Regina 16.00 – Zabawy andrzejkowe dla dzieci.

30.10. SDK Tęcza Wyjazd do Teatru Bagatela w Krakowie na spektakl „Szalone nożyczki”. 
Obowiązują zapisy.

09.11. Regina 16.00 – Prelekcja z okazji Święta Niepodległości. 
14.11. Regina 13.00 – Krótki kurs szycia na maszynie-podstawy krawiectwa.
14.11. Uszatek 15.30 – Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Pod afrykańskim słońcem”.
16.11. Orion 18.00 – Spotkanie autorskie Gabrieli Anny Kańtor.

19.11. SDK Tęcza 10.00-14.00 –  Festiwal Zdrowia i Urody III edycja. Zapisy na zajęcia i warsztaty 
od 2 listopada. 

19.11. Uszatek 12.00 –  Warsztaty kulinarne „Afrykańska uczta” – w ramach Tygodnia Kultur 
Świata „Afryka dzika”. Zapisy w klubie. 

24.11. SDK Tęcza 17.00 – Zabawa andrzejkowa dla członków Klubu Seniora w SDK Tęcza.

25.11. Orion 16.00 –  Zabawa andrzejkowa dla mieszkańców, zapisy od 7 listopada br., 
godz. 8.00.

25.11. Magdalena 16.00 –   Andrzejkowa Zabawa – bal w stylu lat 20,30. Obowiązują stroje 
epoki. 

28.11. SDK Tęcza 17.00 –  Warsztaty andrzejkowe dla dzieci 8-12 lat „Pachnące świeczki”. Zapisy 
od 7 listopada.

28.11 Magdalena 16.30 – Zabawy andrzejkowe dla dzieci.

29.11. Orion 17.30 –  Gry i zabawy andrzejkowe dla dzieci 7-12 lat. Zapisy 
od 14 listopada br.

29.11. Uszatek 16.00 – Andrzejki dla mieszkańców. Zapisy i informacje w klubie.
30.11. Regina 16.00 – Zabawa andrzejkowa dla dorosłych.
30.11. Uszatek 16.00 – Andrzejki dla dzieci. Informacje i zapisy w klubie.
01.12-
21.12. Magdalena Kiermasz świąteczny – prace z rękodzielnictwa. 

02.12. Regina 15.00 – Spotkanie z okazji Barbórki dla dzieci „Praca górnika w oczach dzieci”.

05.12 Orion 18.00 –  Wernisaż wystawy „Pędzlem i dłutem” Agaty Chyłek (Cichy) i Czesława 
Józefczuka.

05.12. Uszatek 16.00 –  Przedstawienie Teatru Lalek „Bajka” dla dzieci z okazji Mikołaja. Zapisy 
w klubie.

06.12. Magdalena 16.00 – Spotkanie dla dzieci z Mikołajem. 

07.12. Regina 16.30 –  Spotkanie z Mikołajem –przedstawienie „Najcenniejszy skarb zimy”. 
Obowiązują zapisy.

07.12 SDK Tęcza 15.00 –  Otwarcie wystawy pokonkursowej „Gwiazdkowe Anioły”.

08.12. SDK Tęcza 17.00 –  Spotkanie z Mikołajem i przedstawienie dla dzieci „Bałwanek 
o gorącym Sercu”. Obowiązują wcześniejsze zapisy.

08.12. Orion 17.30 –  Spotkanie z Mikołajem dla dzieci wraz z przedstawieniem 
„Najcenniejsze skarby Zimy”. Zapisy od 22 listopada br. 

09.12. SDK Tęcza 17.00 – wernisaż fotografii Piotra i Beaty Kopickich „Świat w naszych 
obiektywach”.

10.12. SDK Tęcza 
10.00-14.00 –  Świąteczny kiermasz rękodzieła artystycznego. Chętne osoby do 

wystawienia swoich prac zapraszamy do kontaktu z SDK Tęcza, 
tel. 32 227 58 12.

zajęcia plastyczne
 17.10. Magdalena 15.00 – Światowy Dzień Zwierząt – zabawy manualne dla dzieci. 

 05.11. Orion 10.00 –  Warsztaty makramy dla dorosłych. Zapisy od 19.10. Ilość miejsc 
ograniczona. 

 15.11. SDK Tęcza 17.00 –  Warsztaty ceramiczne dla dorosłych I etap, zapisy od 2 listopada br. 

 17.11. Uszatek 16.00 –  Zajęcia plastyczne dla dzieci „Cętki, paski i inne obrazki”. Zapisy 
w klubie. 

 22.11. SDK Tęcza 17.00 – Warsztaty ceramiczne dla dorosłych II etap. 
konkursy plastyczne i wystawy

od 
05.10 SDK Tęcza Wystawa fotografii uczniów i absolwentów Technikum TEB Edukacja. 

od 
10.10. SDK Tęcza Wystawa VI Przeglądu Sztuki „Powiązania”.

17.10. Magdalena Pasje i hobby naszych mieszkańców-wystawa znaczków i kartek pocztowych. 
do 

24.10 SDK Tęcza Przyjmujemy prace dzieci na konkurs plastyczny „Cudaki, potworki i inne 
jesienne stworki”.

27.10.-
30.11 Orion Pokonkursowa wystawa „Zwierzęta – kocham, lubię, szanuję, dbam”.

do 
23.09. SDK Tęcza Konkurs literacko-plastyczny dla dzieci „Kartka z wakacji”.

do 
21.11. SDK Tęcza Przyjmujemy prace plastyczne na konkurs „Gwiazdkowe Anioły”. 

od 
30.11. Magdalena Wystawa fotograficzna Grupy FOTO AMATOR „Jesienny spacer z aparatem”.

od 
05.12. Orion Wystawa „Pędzlem i dłutem”.

od 
09.12. SDK Tęcza Wystawa fotografii „Świat w naszych obiektywach” Piotra i Beaty Kopickich. 

 spotkania integracyjne dla mieszkańców
19.10. SDK Tęcza 17.00 – Spotkanie Koła Przewodników.
19.10. Uszatek 12.00 – Spotkanie kulinarne dla pań. Zapisy w klubie.
25.10. SDK Tęcza 15.00 – Spotkanie Klubu Seniora.
26.10. SDK Tęcza 15.00 – Spotkanie Klubu Seniora.
26.10. Regina 16.00 – Spotkanie Klubu Seniora.
26.10. Orion 14.30 – Spotkanie Klubu Seniora.

26.10.  Magdalena 14.00 –  Jesienne zagadki i łamigłówki w ramach spotkania Klubu Dłużej 
Młodych.

26.10. SDK Tęcza 17.00 – Spotkanie Tyskiego Klubu Amazonek.
08.11. SDK Tęcza 15.00 – Spotkanie Klubu Seniora.
09.11. SDK Tęcza 15.00 – Spotkanie Klubu Seniora.
09.11. Uszatek 12.00 – Spotkanie kulinarne dla pań, zapisy w klubie.
09.11. Orion 14.30 – Spotkanie Klubu Seniora.
09.11. Magdalena 14.00 – Święto Niepodległości – spotkanie Klubu Dłużej Młodych.
10.11. Orion 17.00 –Spotkanie KTK „Gronie”.
16.11. Regina 16.00 – Spotkanie Klubu Seniora.
23.11. Magdalena 14.00 – Spotkanie Klubu Dłużej Młodych.
23.11. Orion 14.30 – Spotkanie Klubu Seniora.
30.11. SDK Tęcza 17.00 – Spotkanie Tyskiego Klubu Amazonek.
07.12. Magdalena 14.00 – Mikołajkowe spotkanie Klubu Dłużej Młodych.

eksPresem  
Po rejonach

GZm 6
<  W związku ze zbliżającym się okre-

sem zimowym prosimy mieszkańców 
o pozamykanie okienek w komórkach 
piwnicznych oraz w pomieszczeniach 
przynależnych.

<  We wrześniu br. przeprowadzono trzeci 
pokos trawy oraz przycinanie żywopło-
tów i krzewów pojedynczych. 

<  Przeprowadzono mycie oraz dezodory-
zację altan śmietnikowych w zasobach 
Rejonu nr 6. 

<  Przypominamy, że zabrania się skła-
dowania na korytarzach piwnicznych 
i pod schodami mebli oraz innego 
zużytego lub niepotrzebnego sprzętu 
gospodarstwa domowego, materiałów 
łatwopalnych itp. (Regulamin używa-
nia lokali i porządku domowego § 4 
ust. 2 pkt 2 i 3.). Niestety zdarza się, 
że na korytarzach piwnicznych pozo-
stawione są różnego typu przedmioty. 
Podkreślamy, że korytarze są drogą 
ewakuacyjną i w myśl przepisów nie 
powinny być niczym zastawiane.

GZm 7
<  Nadal trwają prace modernizacyjne 

instalacji elektrycznej na klatkach 
schodowych oraz w mieszkaniach 
w budynku przy ul. R. Dmowskiego 45-
51/K. Ujejskiego 3-11 (dotyczy klatek 
3-9), które prowadzone są przez ZRB 
TSM „OSKARD”.

<  Po przeprowadzonych wyżej wymienio-
nych pracach rozpocznie się malowanie 
klatek schodowych w budynku przy ul. 
R. Dmowskiego 45-51/K. Ujejskiego 
3-11 (dotyczy klatek 3-9), prowadzone 
one będą przez ZRB TSM „OSKARD”.

<  Rozpoczną się prace związane z trze-
cim pokosem trawy na osiedlu. 

Zagrzewamy...
dokońcZenie Ze str. 1

<  Nabierz prawidłowych nawyków doty-
czących otwierania okien. Zawsze wietrz 
pomieszczenia: krótko (w zależności od 
temperatury na zewnątrz wystarczy kilka 
minut), przy oknie otwartym na oścież, 
wcześniej zakręcając całkowicie zawory 
na grzejnikach. Po zamknięciu okna tem-
peratura szybko wróci do normy.

<  Zamykaj drzwi między pokojami, by 
ograniczyć powstawanie przeciągu.

<  W okresie niskich temperatur zwracaj 
uwagę na zamykanie okien w klatkach 
schodowych, korytarzach, zabudowanych 
galeriach, pomieszczeniach wspólnych, 
piwnicach. Nadmierne wychłodzenie tych 
pomieszczeń powoduje, że trzeba dostar-
czyć do mieszkań więcej ciepła, aby uzy-
skać komfortową temperaturę. Pamiętaj 
również o zamykaniu drzwi do klatek 
schodowych: zarówno zewnętrznych jak 
i wewnętrznych (wiatrołapowych) oraz 
drzwi wejściowych na galerie.
I jeszcze jedno – zimny grzejnik w cie-

płym pomieszczeniu to świetna wiadomość, 
nie potrzebujemy przecież zużywać dodat-
kowego ciepła na dogrzanie pomieszczeń 
i ponosić z tego powodu większych kosz-
tów. Ponadto należy uświadomić sobie, że 
obniżenie temperatury w budynku tylko 
o 1 stopień powoduje zmniejszenie zużycia 
ciepła o ok. 6 %.
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VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 24

1.	 	Za	udział	w	posiedzeniach	Rady	Nadzorczej	przysługuje	wynagro-
dzenie,	którego	wysokość	oraz	warunki	wypłaty	określa	Statut	
Spółdzielni.

2.	 	Niniejszy	tekst	jednolity	obejmuje	treść	Regulaminu	uchwalonego	
przez	Zebranie	Przedstawicieli	w	dniu	5	czerwca	2004	r.	uchwałą	
nr	39/2004	oraz	zmiany	uchwalone	przez	Walne	Zgromadzenie:

	 	1)	 uchwałą	nr	12/2008	z	dnia	5	czerwca	2008	r.,
	 	2)	 uchwałą	nr	19/2009	z	dnia	27	maja	2009	r.,
	 	3)	 uchwałą	nr	20/2010	z	dnia	27	maja	2010	r.,
	 	4)	 uchwałą	nr	22/2011	z	dnia	8	czerwca	2011	r.,
	 	5)	 uchwałą	nr	22/2012	z	dnia	10	maja	2012	r.,
	 	6)	 uchwałą	nr	13/2017	z	dnia	8	czerwca	2017	r.
	 	7)	 uchwałą	nr	9/2019	z	dnia	5	czerwca	2019	r.,
	 	8)	 uchwałą	nr	8/2022	z	dnia	8	czerwca	2022	r.

Ostatnie zmiany uchwalone przez Walne Zgromadzenie uchwałą nr 
8/2022 z dnia 8 czerwca 2022 r. zaznaczono w tekście jednolitym 
wytłuszczoną kursywą.		

	 		 	 	 	 	 	 	 	 	
Zarząd Spółdzielni

TYSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „OSKARD”

REGULAMIN
RADY NADZORCZEJ

(tekst jednolity)

Nr A 1

TYCHY, czerwiec 2022 r.

wewnętrznych dokumentów Spółdzielni, a w szczególności umów, 
których treść powinna pozostać poufna (tajemnica handlowa) 
oraz dokumentów, które Spółdzielnia pozyskuje od jednostek 
zewnętrznych, np. z samorządu terytorialnego, a zawierających 
pisemne pouczenie o ich poufności.

4.  Członek Rady Nadzorczej obowiązany jest przestrzegać Rozpo-
rządzenia 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 zakre-
sie uzyskanych w związku z pełnioną funkcją danych osobowych 
członków i pracowników Spółdzielni oraz pozostałych osób. 

5.  Rada Nadzorcza składa sprawozdanie ze swej działalności Walnemu 
Zgromadzeniu.

IV.	ORGANIZACJAPRACY

§8

1.  Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej w celu jej ukonstytuowania 
zwołuje Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej w termi-
nie do 7 dni od daty sporządzenia protokołu, o którym mowa 
w § 79 ust. 3 Statutu Spółdzielni. W razie nieobecności Przewod-
niczącego ustępującej Rady Nadzorczej, posiedzenie zwołuje 
jego Zastępca – w przypadku nieobecności Przewodniczącego 

i jego Zastępcy, posiedzenie zwołuje członek Rady Nadzorczej 
o najdłuższym stażu członkowskim.

 Członków Prezydium w składzie:
   – Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
   – Zastępcę Przewodniczącego,
   – Sekretarza
  wybiera się w głosowaniu jawnym zwykłą większością gło-

sów.

2.		Każdorazowo,	na	pierwszym	posiedzeniu	Rady	nowej	kadencji,	
Rada	wybiera	ze	swego	grona	komisje	stałe	lub	czasowe	ustalając	
zakres	ich	działania

§ 9

1.		Posiedzenia	Rady	Nadzorczej	zwołuje	Przewodniczący	Rady	Nad-
zorczej	lub	w	razie	jego	nieobecności	Z-ca	przewodniczącego	–	co	
najmniej	raz	na	miesiąc.

		
2.		Posiedzenie	Rady	Nadzorczej	powinno	być	zwołane	także	na	

wniosek	1/3	członków	Rady	Nadzorczej	lub	na	wniosek	Zarządu	
w	terminie	2	tygodni	od	dnia	zgłoszenia	wniosku.

3.		Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się z wykorzystaniem 
środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
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Rady Nadzorczej może zgłosić uwagi do protokółu na najbliższym 
posiedzeniu Rady, jeżeli nie odzwierciedla on prawidłowo prze-
biegu posiedzenia lub treści podjętych uchwał. Rada przyjmuje 
protokół w głosowaniu na najbliższym posiedzeniu z ewentualnymi 
poprawkami zgłoszonymi przez członków Rady.

	 	
2.  Uchwały Rady Nadzorczej w sprawach wynikających ze stosunku 

członkostwa i innych, w których członkowi przysługuje odwołanie 
do Walnego Zgromadzenia, powinny być zaprotokołowane wraz 
z uzasadnieniem.

	 		 	
3.  Członkowi Spółdzielni przysługuje prawo do przeglądania proto-

kołów Rady Nadzorczej z wyjątkiem spraw indywidualnych człon-
ków.

4.  Członkowi Spółdzielni przysługuje prawo zapoznania się z uchwa-
łami Rady Nadzorczej z wyjątkiem spraw indywidualnych innych 
członków.

5.  Uprawnienia przewidziane w ust. 3 i 4 nie obejmują treści proto-
kołów i uchwał, których ujawnienie naruszyłoby przepisy ustawy 
o ochronie danych osobowych albo tajemnicę handlową. 

6.  Przebieg obrad Rady Nadzorczej może być utrwalony za pomocą 
urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz za zgodą wszystkich bio-
rących udział w posiedzeniu.

7.  Protokoły oraz dokumentację z posiedzeń Rady Nadzorczej, jej 
Prezydium i Komisji przechowuje Zarząd Spółdzielni. 

§ 10

1.	�O�czasie,�miejscu�i�porządku�obrad�Rady�Nadzorczej�członkowie�
Rady�i�Zarząd�zawiadamiani�są�pisemnie�co�najmniej�na�7�dni�
przed�terminem�posiedzenia.

��Dopuszcza�się�możliwość�telefonicznego�powiadomienia�człon-
ków�Rady�o�posiedzeniu�(również�za�pomocą�wiadomości�
sms)�oraz�za�pośrednictwem�poczty�elektronicznej.�Projekty�
uchwał�i�inne�materiały�będące�przedmiotem�posiedzenia�
udostępnia�się�członkom�Rady�Nadzorczej�do�wglądu�w�sie-
dzibie�Spółdzielni�oraz�na�stronie�internetowej�Spółdzielni�
w�zakładce�e-czynsze�(po�zalogowaniu�do�indywidualnego�
konta).

11.		Postanowienia	ustępu	1	nie	mają	zastosowania	w	przypadku	zaist-
nienia	konieczności	niezwłocznego	rozpatrzenia	sprawy	przez	Radę	
Nadzorczą.

2.		Jeżeli	w	porządku	obrad	znajduje	się	sprawa	dotycząca	zaopinio-
wania	wystąpienia	Spółdzielni	z	wnioskiem	do	sądu	o	wygaśnię-
cie	spółdzielczego	lokatorskiego	prawa	do	lokalu,	służby	Działu	
Członkowsko	–	Mieszkaniowego	zawiadamiają	osobę	lub	osoby,	
których	sprawa	dotyczy,	o	dacie	i	miejscu	posiedzenia	Rady	Nadzor-
czej,	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.

	25)	(skreślony),

	26)		opiniowanie	projektów	regulaminów	oraz	innych	uchwał	
przedkładanych	Walnemu	Zgromadzeniu	do	uchwalenia,

	27)	nadzorowanie	działalności	Rad	Osiedli,

	28)	inne	uprawnienia	przewidziane	w	Statucie.

2.		W	celu	wykonywania	swoich	zadań	Rada	Nadzorcza	może	żądać	
od	Zarządu,	członków	i	pracowników	Spółdzielni	wszelkich	spra-
wozdań	i	wyjaśnień,	przeglądać	księgi	i	dokumenty	oraz	sprawdzać	
bezpośrednio	stan	majątkowy	Spółdzielni.

		Działania	kontrolne	podejmowane	przez	poszczególnych	członków	
Rady	muszą	być	uprzednio	upełnomocnione	decyzją,	czy	uchwałą	
podjętą	na	plenarnym	posiedzeniu	Rady	Nadzorczej.

21.		Członek	Rady	Nadzorczej	może	uczestniczyć	wyłącznie	w	posie-
dzeniu	Rady	Osiedla	rejonu	gzm	stanowiącego	okręg	wyborczy,	
z	którego	został	wybrany.	

		Natomiast	do	udziału	w	posiedzeniu	Rady	Osiedla	innego	rejo-
nu	gzm	lub	celem	przedstawienia	stanowiska	Rady	Nadzorczej	
na	posiedzeniu	Rady	Osiedla	bądź	podjęcia	działań	kontrolnych,	
członek	Rady	Nadzorczej	powinien	uzyskać	zgodę	wyrażoną	decy-
zją	Rady	Nadzorczej	(większością	głosów),	zapisaną	w	protokole	
z	plenarnego	posiedzenia	Rady.

3.		Członkowie	Rady	Nadzorczej	zobowiązani	są	do	przestrzegania	
tajemnicy	służbowej	w	zakresie	uzyskanych	informacji	dotyczących	
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2.	 	Głosowanie	odbywa	się	przez	złożenie	karty	wyborczej	do	urny	
w	obecności	Komisji	Skrutacyjnej.

3.	 Głosujący	skreśla	nazwiska	kandydatów,	na	których	nie	głosuje.

4.	 	Za	głos	ważny	uznaje	się	kartę,	na	której	pozostało	nie	więcej	niż	
jedno	nazwisko.

5.	 	Liczbę	głosów	oddanych	na	poszczególnych	kandydatów	oblicza	
Komisja	Skrutacyjna.

	 		Przewodniczący	Komisji	Skrutacyjnej	ogłasza	wyniki	głosowa-
nia.

6.	 	Do	Zarządu	wchodzą	kandydaci,	którzy	otrzymali	największą	liczbę	
głosów.	W	przypadku,	gdy	dwóch	lub	więcej	kandydatów	otrzy-
mało	taką	samą	liczbę	głosów,	a	powoduje	to	przekroczenie	liczby	
mandatów,	należy	przeprowadzić	dodatkowe	głosowanie.

	 		Dodatkowe	głosowanie	obejmuje	wszystkich	kandydatów,	którzy	
otrzymali	taką	samą	liczbę	głosów.

§ 23

1.	 	Z	obrad	Rady	Nadzorczej	spisuje	się	protokół,	który	podpisują	prze-
wodniczący	posiedzenia,	sekretarz	Rady	Nadzorczej	i	protokolant.	
Protokół	powinien	zawierać	numer	i	datę	posiedzenia,	porządek	
obrad,	streszczenie	omawianych	spraw	ze	wskazaniem	sposobu	
i	wyników	głosowania	oraz	wykaz	wszystkich	załączników.	Do	
protokółu	winny	być	dołączone	uchwały	oraz	materiały	komisji	
problemowych	i	Zarządu,	a	nadto	lista	obecności.	Każdy	członek	

I.  PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA 

§ 1

Rada Nadzorcza Tyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „OSKARD” działa 
na podstawie:

1)  ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (tekst jed-
nolity Dz. U. 2018 r. poz. 1285),

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

3)  Statutu Spółdzielni, 

4)  niniejszego regulaminu.

§ 2

Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spół-
dzielni. 

II. SKŁAD 

§ 3

1.  Rada Nadzorcza składa się z 11 członków wybranych spośród 
członków Spółdzielni na okres 3 lat.

mandatów do Rady Nadzorczej dla każdego okręgu wybor-
czego, zgodnie z § 77 ustęp 91 Statutu,

 17)  uchwalanie regulaminów Zarządu, Rad Osiedli i Komisji Rady 
Nadzorczej,

 18)  uchwalanie regulaminu używania lokali i porządku domo-
wego,

 19)  uchwalanie regulaminu rozliczania kosztów eksploatacji 
i utrzymania nieruchomości oraz ustalania opłat za używa-
nie lokali, 

 20)  uchwalanie regulaminu określającego zakres działalności spo-
łecznej, oświatowej i kulturalnej prowadzonej przez Spółdziel-
nię, zasady rozliczania kosztów tej działalności oraz ustalania 
obciążeń finansowych członków z tego tytułu,

 21)  uchwalanie regulaminu przetargu na ustanowienie odrębnej 
własności lokalu,

 22)  uchwalanie regulaminu funduszu na remonty zasobów miesz-
kaniowych, 

 23)  uchwalanie regulaminu zlecania robót budowlanych, remon-
towych, usług i dostaw materiałowych,

 24)  podejmowanie uchwał w sprawie założeń organizacyjno-finan-
sowych inwestycji,

3.		Skargi	na	działalność	Zarządu	i	Rad	Osiedli	kierowane	do	Rady	
Nadzorczej	rozpatruje	się	w	miarę	możliwości	na	najbliższym	posie-
dzeniu	Rady,	nie	później	jednak	niż	w	terminie	dwóch	miesięcy	
od	daty	wpływu	skargi	do	Spółdzielni.

4.			W	przypadku	braku	możliwości	rozpatrzenia	skargi	w	terminie	okre-
ślonym	w	ust.	3	zawiadamia	się	o	tym	zainteresowanego	podając	
przyczyny	opóźnienia	i	wskazując	nowy	termin	jej	rozpatrzenia.

§ 11

1.		Członkowie	Rady	Nadzorczej	obowiązani	są	aktywnie	uczestniczyć	
w	pracach	Rady	i	brać	czynny	udział	w	pracach	Komisji	proble-
mowych.

		
2.		W	posiedzeniach	Rady	Nadzorczej	i	Komisji	mogą	uczestniczyć	

z	głosem	doradczym	członkowie	Zarządu	oraz	zaproszone	osoby,	
jak	też	pracownicy	Spółdzielni,	o	ile	ich	udział	jest	potrzebny.	

V.PREZYDIUM 

§ 12

1.		Prezydium	Rady	Nadzorczej	stanowią	Przewodniczący	Rady,	jego	
Zastępca	i	Sekretarz.

2.		Zadaniem	Prezydium	jest	organizowanie	pracy	Rady	Nadzorczej	
i	jej	Komisji.
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	 	Do	Rady	Nadzorczej	mogą	być	wybierani	tylko	członkowie	Spółdzielni	
oraz	osoby	niebędące	członkami	Spółdzielni	jako	pełnomocnicy	
osób	prawnych.	

11.	 	W	skład	Rady	Nadzorczej	nie	mogą	wchodzić	osoby	będące	pra-
cownikami	Spółdzielni.	Uchwała	w	sprawie	wyboru	takiej	osoby	
jest	nieważna.	

	 	Z	chwilą	nawiązania	stosunku	pracy	przez	członka	Rady	Nadzorczej	
ustaje	jego	członkostwo	w	Radzie.

2.	 	Członków	Rady	Nadzorczej	i	zastępców	członka	wybiera	Walne	
Zgromadzenie.	

3.	 	Kadencja	Rady	Nadzorczej	trwa	od	Walnego	Zgromadzenia,	na	
którym	Rada	Nadzorcza	została	wybrana	–	do	odbywanego	w	trze-
cim	roku	kadencji	Walnego	Zgromadzenia,	które	dokona	wyboru	
Rady	na	następną	kadencję.

	 	Za	datę	wyboru	Rady	Nadzorczej	przyjmuje	się	datę	ostatniej	części	
Walnego	Zgromadzenia.	

4.	 	Członek	Spółdzielni	może	być	wybrany	do	Rady	Nadzorczej	tylko	
na	dwie	następujące	po	sobie	kadencje.

	 	Ponowny	wybór	na	członka	Rady	Nadzorczej	może	nastąpić	po	
przerwie	trwającej	co	najmniej	jedną	kadencję.

§ 4

1.	 	Mandat	członka	Rady	Nadzorczej	wygasa	z	upływem	kadencji,	na	
którą	został	wybrany.	

3.	 	W	razie	sprzeczności	interesów	Spółdzielni	z	osobistymi	intere-
sami	członka	Rady	Nadzorczej,	jego	małżonka,	krewnych	i	powi-
nowatych	do	drugiego	stopnia,	członek	Rady	Nadzorczej	winien	
wstrzymać	się	od	głosowania	albo	udziału	w	rozstrzygnięciu	takich	
spraw.

§ 21

1.	 	Rada	Nadzorcza	wybiera	Członków	Zarządu	Spółdzielni	w	głoso-
waniu	tajnym	z	nieograniczonej	liczby	kandydatów.

	 		Tryb	wyłaniania	kandydatów	na	członka	Zarządu	określa	Rada	
Nadzorcza.

2.	 	Rada	Nadzorcza	może	w	każdej	chwili	odwołać	członków	Zarządu	
większością	2/3	głosów.	

3.	 	Rada	Nadzorcza	przyjmuje	pisemne	lub	ustne	(do	protokołu)	zrze-
czenie	się	z	funkcji	członka	Zarządu.

	 		Zrzeczenie	się	jest	skuteczne	z	chwilą	zapoznania	się	z	jego	treścią	
przez	Radę	Nadzorczą,	z	tym,	że	członkostwo	w	Zarządzie	ustaje	
w	terminie	ustalonym	przez	Radę	Nadzorczą,	nie	później	jednak	
niż	w	terminie	jednego	miesiąca	kalendarzowego	od	daty	zapo-
znania	się	Rady	Nadzorczej	z	treścią	zrzeczenia.	

§ 22

1.	 	Wybory	Prezesa	Zarządu	i	jego	zastępców	przeprowadza	się	odręb-
nie	dla	każdej	osoby.

3.	Do	zakresu	działania	Prezydium	Rady	Nadzorczej	należy:

	1)	opracowanie	projektów	planów	pracy	Rady,

	2)	koordynowanie	pracy	Komisji	Rady,

	3)	przygotowywanie	posiedzeń	Rady	Nadzorczej	poprzez:	
			
			–	ustalanie	porządku	obrad	Rady,
			
			–		wyznaczenie	referentów	sprawy,	które	mają	być	przedmio-

tem	obrad	Rady,
			
			–	ustalanie	terminów	posiedzeń	Rady.

4.		Posiedzenia	prezydium	Rady	Nadzorczej	zwołuje	przewodniczący	
Rady	lub	jego	zastępca.

		
5.		Dokumenty	sporządzone	przez	Prezydium	Rady	Nadzorczej	oraz	

korespondencję	wysyłaną	w	imieniu	Rady	Nadzorczej,	podpisują	
Przewodniczący	Rady	Nadzorczej	lub	jego	Zastępca	oraz	Sekretarz,	
a	w	przypadku	nieobecności	Sekretarza	–	Przewodniczący	Rady	
i	jego	Zastępca.

6.		Z	posiedzeń	Prezydium	Rady	Nadzorczej	sporządza	się	protokoły,	które	
podpisują	Przewodniczący	Rady	lub	jego	Zastępca	i	Sekretarz.

7.		Przewodniczący	Rady	i	jego	Zastępca	reprezentują	Radę	Nadzorczą	
na	zewnątrz,	w	tym	wobec	organów	Spółdzielni.

	9)	(skreślony),

	10)	(skreślony),

	11)		zwoływanie	Walnego	Zgromadzenia	w	przypadkach	określo-
nych	w	ustawie	lub	Statucie,

	12)		prowadzenie	na	wniosek	Zarządu	rozmów	z	dłużnikami,

	121)		opiniowanie	na	wniosek	Zarządu	wystąpienia	przez	Spół-
dzielnię	do	sądu	o	wygaśnięcie	spółdzielczego	lokatorskiego	
prawa	do	lokalu,

	13)		żądanie	przeprowadzenia	lustracji,	uczestniczenie	w	niej	oraz	
nadzór	nad	wykonywaniem	ustaleń	i	wniosków	polustracyj-
nych,

	14)		podejmowanie	uchwał	w	sprawie	poddania	badaniu	pod	
względem	rzetelności	i	prawidłowości	rocznych	sprawozdań	
finansowych	wraz	ze	wskazaniem	biegłego	rewidenta	lub	
podmiotu	uprawnionego	do	badania	sprawozdań	finanso-
wych,

	15)		wybór	i	odwoływanie	członków	Zarządu,	w	tym	prezesa	i	jego	
zastępców,

	16)		ustalanie	liczby	części	i	zasad	zaliczania	członków	do	poszcze-
gólnych	części	Walnego	Zgromadzenia	oraz	ustalanie	liczby	
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11.	 	Postanowienia	ustępu	1	nie	mają	zastosowania	w	przypadku	zaist-
nienia	konieczności	niezwłocznego	rozpatrzenia	sprawy	przez	Radę	
Nadzorczą.

2.	 	Rada	Nadzorcza	zdolna	jest	do	podejmowania	uchwał	przy	obecności	
większości	jej	członków,	w	tym	Przewodniczącego	lub	jego	Zastępcy.	

3.	 		Uchwały	są	podejmowane	zwykłą	większością	głosów	w	każdej	
sprawie	z	zastrzeżeniem	§	21	ustęp	2	niniejszego	regulaminu.

	 	Przy	obliczaniu	zwykłej	większości	głosów	uwzględnia	się	tylko	
głosy	oddane	za	i	przeciw	uchwale,	w	pozostałych	przypadkach	
uwzględnia	się	głosy	za,	przeciw	i	wstrzymujące.	 	

	4.	 		Uchwały	zapadają	w	drodze	 jawnego	 i	 imiennego	głosowania	
z	wyjątkiem	wyboru	i	odwołania	członków	Zarządu.	

	 	Na	żądanie	1/3	obecnych	na	posiedzeniu	członków	Rady	Nadzor-
czej,	Przewodniczący	zarządza	tajne	głosowanie	również	w	innych	
sprawach.	

5.	 	Rada	Nadzorcza	prowadzi	rejestr	swoich	uchwał,	a	także	okresowo	
przeprowadza	kontrole	ich	wykonania.	

§ 20

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

2.	 	Członek	Rady	Nadzorczej	nie	może	brać	udziału	w	głosowaniu	
w	sprawach	wyłącznie	jego	dotyczących.

2.	 	Utrata	mandatu	przed	upływem	kadencji	następuje	w	przypadkach:
	 	1)	 	odwołania	większością	2/3	głosów	przez	organ,	który	dokonał	

wyboru,

	 	2)	zrzeczenia	się	mandatu,

	 	3)	ustania	członkostwa	w	Spółdzielni.

3.	 (skreślony)

4.		 (skreślony)	

5.	 	Zrzeczenie	się	mandatu	jest	skuteczne	z	upływem	jednego	mie-
siąca	od	daty	wpływu	do	Spółdzielni	pisemnego	oświadczenia	
o	rezygnacji	z	mandatu.

§ 5

1.	 	Na	miejsce	członka	Rady	Nadzorczej	wybranego	z	danego	okrę-
gu	wyborczego,	który	utracił	mandat	przed	upływem	kadencji,	
wchodzi	w	skład	Rady	Nadzorczej	zastępca	członka	wybrany	z	tego	
samego	okręgu	wyborczego.

	 	W przypadku braku zastępcy w tym okręgu, do Rady Nadzorczej 
wchodzi zastępca o najdłuższym stażu członkowskim z innego 
okręgu wyborczego.

2.		 	W	przypadku	niemożności	uzupełnienia	składu	Rady	Nadzorczej	
w	sposób	przewidziany	w	ust.1,	najbliższe	coroczne	Walne	Zgro-
madzenie	dokona	wyboru	uzupełniającego.

			b)		dokonywanie	okresowych	ocen	wykonania	przez	Spół-
dzielnię	jej	zadań	gospodarczych,	ze	szczególnym	uwzględ-
nieniem	przestrzegania	przez	Spółdzielnię	praw	jej	człon-
ków,

			c)		przeprowadzanie	kontroli	nad	sposobem	załatwiania	przez	
Zarząd	wniosków	organów	Spółdzielni	i	jej	członków,

	3)		podejmowanie	uchwał	w	sprawie	nabycia	i	obciążenia	nierucho-
mości	oraz	nabycia	zakładu	lub	innej	jednostki	organizacyjnej,	
oddania	w	dzierżawę	terenów,	o	których	mowa	w	§	49	ust.	8	
Statutu,	

	4)		podejmowanie	uchwał	w	sprawie	przystępowania	do	organizacji	
społecznych	lub	występowania	z	nich,

	5)	zatwierdzanie	struktury	organizacyjnej	Spółdzielni,

	6)	rozpatrywanie	skarg	na	działalność	Zarządu	i	Rad	Osiedli,

	7)		składanie	Walnemu	Zgromadzeniu	sprawozdań	zawierających	
w	szczególności	wyniki	kontroli	i	ocenę	sprawozdań	finanso-
wych,

	8)		podejmowanie	uchwał	w	sprawach	czynności	prawnych	doko-
nywanych	między	Spółdzielnią	a	członkiem	Zarządu	oraz	repre-
zentowanie	Spółdzielni	przy	tych	czynnościach;	do	reprezento-
wania	Spółdzielni	wystarczy	dwóch	członków	Rady	przez	nią	
upoważnionych,

VI.	KOMISJE

§13

1.		Rada	wybiera	ze	swego	grona	komisje	stałe	lub	czasowe	ustalając	
zakres	ich	działania.

2.		Komisje	Rady	Nadzorczej	składają	się	co	najmniej	z	3	osób	powo-
łanych	przez	Radę	spośród	jej	członków.

3.		Komisje	wybierają	ze	swego	grona	przewodniczącego	i	sekreta-
rza.

4.		W	posiedzeniach	Komisji	mogą	uczestniczyć	rzeczoznawcy	i	osoby	
zaproszone.

§14

1.	Rada	Nadzorcza	może	dokonać	zmian	w	składzie	Komisji.

2.		Komisja	lub	Prezydium	Rady	Nadzorczej	mogą	wystąpić	do	Rady	
o	odwołanie	członka	Komisji,	który	nie	uczestniczy	w	posiedze-
niach	Komisji	lub	nie	bierze	udziału	w	jej	pracach.

§15

1.		Komisje	działają	zgodnie	z	planami	ich	pracy,	uchwalonymi	przez	
Radę.
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3.	 	Kadencja	członków	Rady	Nadzorczej,	którzy	uzupełnili	skład	Rady	
zgodnie	z	ust.	1	i	2,	trwa	do	końca	kadencji	Rady	Nadzorczej.

§ 6

1.	 	Zgodnie	z	art.	56	§	1	ustawy	Prawo	spółdzielcze	nie	można	być	
jednocześnie	członkiem	Rady	i	Zarządu	tej	samej	Spółdzielni.

	 		W	razie	konieczności	Rada	Nadzorcza	może	wyznaczyć	jednego	lub	
kilku	ze	swoich	członków	do	czasowego	pełnienia	funkcji	członka	
(członków)	Zarządu.

	 		W	tym	przypadku	członkostwo	w	Radzie	ulega	zawieszeniu	na	
okres	pełnienia	funkcji	członka	Zarządu.

2.	 	Członek	Rady	Nadzorczej	nie	może	zajmować	się	interesami	konku-
rencyjnymi	wobec	Spółdzielni,	a	w	szczególności	uczestniczyć	jako	
wspólnik	lub	członek	władz	przedsiębiorców	prowadzących	działal-
ność	konkurencyjną	wobec	Spółdzielni	czy	podmiotów	mających	
ze	Spółdzielnią	zawarte	umowy	o	dostawy,	roboty	lub	usługi.

	 	Naruszenie	zakazu	konkurencji	stanowi	podstawę	odwołania	członka	
Rady	Nadzorczej	oraz	powoduje	inne	skutki	prawne	przewidziane	
w	odrębnych	przepisach.

	 	W	przypadku	naruszenia	przez	członka	Rady	Nadzorczej	zakazu	
konkurencji	Rada	Nadzorcza	może	podjąć	uchwałę	o	jego	zawie-
szeniu	w	pełnieniu	czynności.	W	takim	przypadku	najbliższe	zwo-
łane	odpowiednio	Walne	Zgromadzenie	rozstrzyga	o	uchyleniu	
zawieszenia	bądź	odwołaniu	zawieszonego	członka.

3.	 	W	skład	Rady	nie	mogą	wchodzić	osoby	będące	kierownikami	
bieżącej	działalności	gospodarczej	Spółdzielni	 lub	pełnomocni-

2.	 Po przedstawieniu przez referentów sprawy zamieszczonej w danym
punkcie porządku obrad i uzyskaniu w tym zakresie wyjaśnień 
przedstawicieli Zarządu, opinii właściwych Komisji Rady lub rze-
czoznawców, prowadzący otwiera dyskusję udzielając uczestnikom 
posiedzenia głosu w kolejności zgłaszania się. Za zgodą obecnych 
dyskusja może być prowadzona nad kilkoma punktami porządku 
obrad łącznie.

3.  W sprawach formalnych prowadzący udziela głosu poza kolejnoś-
cią zgłaszania się. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się 
wnioski w przedmiocie sposobu obradowania i głosowania.

4.  Wnioski i oświadczenia do protokołu mogą być zgłaszane ustnie. 
Na prośbę prowadzącego wnioski i oświadczenia należy składać 
na piśmie.

5.  Członek Rady Nadzorczej nie może uchylać się od wyrażenia 
jednoznacznej opinii w głosowaniu nad sprawami trudnymi lub 
kontrowersyjnymi ze względu na chęć uniknięcia odpowiedzial-
ności bądź z innych przyczyn natury subiektywnej (np. układy 
towarzyskie, chęć utrzymania dobrych stosunków itp.).

§ 19

1.  Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach 
objętych porządkiem obrad, podanym do wiadomości zgodnie 
z § 10 niniejszego regulaminu, chyba że w stosunku do danej 
sprawy wniesionej, obowiązek ten będzie uchylony większością 
2/3 oddanych głosów.

2.		Sprawozdania,	wnioski	i	inne	materiały	Komisji	mają	charakter	
opiniodawczy	i	są	podstawą	do	podejmowania	uchwał	przez	Radę	
Nadzorczą.

3.		Komisje	Rady	Nadzorczej	współpracują	ze	sobą	i	w	miarę	potrzeby	
odbywają	wspólne	posiedzenia.

§ 16

1.		Pracami	Komisji	kieruje	jej	przewodniczący,	a	w	razie	jego	nie-
obecności	sekretarz	Komisji.

2.		Posiedzenia	Komisji	są	protokołowane.	Protokół	podpisują	prze-
wodniczący	Komisji	i	sekretarz.

VII. TRYB OBRADOWANIA I PODEJMOWANIA UCHWAŁ

§ 17

Prezydium	i	Komisje	Rady	Nadzorczej	mają	tylko	charakter	pomocniczy	dla	Rady	
i	nie	mogą	podejmować	żadnych	decyzji	ani	formułować	wiążących	zaleceń	
pod	adresem	członków,	organów	Spółdzielni	czy	jej	służb	etatowych.

§ 18

1.		Posiedzenie	Rady	Nadzorczej	prowadzi	Przewodniczący	Rady	lub	
jego	Zastępca,	a	w	wyjątkowych	okolicznościach	(np.	choroba	itp.)	
osoba	przez	nich	upoważniona.

kami Zarządu oraz osoby pozostające z członkami Zarządu lub 
kierownikami bieżącej działalności gospodarczej

		
   Spółdzielni w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa 

lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej 
(art. 57 ustawy).

4.  Członek Rady Nadzorczej wybrany na tę samą kadencję nie może 
być wybrany do Rady Osiedla.

5.   Zgodnie z art. 58 ustawy Prawo spółdzielcze członek Rady Nadzor-
czej odpowiada wobec Spółdzielni za szkodę wyrządzoną działaniem 
lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami 
Statutu Spółdzielni, chyba, że nie ponosi winy.

III.	PRZEDMIOT	DZIAŁANIA	

§ 7

1. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:

  1)  uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności 
społecznej, oświatowej i kulturalnej, 

  2)  nadzór i kontrola działalności Spółdzielni, a w szczególności:

   a)  badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finan-
sowych,
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zaProszenia

roZwiąZanie krZyżówki – liście jak malowane 

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy 
Działu Lokali Użytkowych Spółdzielni, pok. nr 8 (tel. 32 /32 32 117

lub 32 32 123 ) http://www.oskard.tychy.pl e-mail: tl@oskard.tychy.pl

TSM „OSKARD” – LOKALE UŻYTKOWE DO WYNAJĘCIA

W dniach 9-11 września br. w Żni-
nie odbyły się Mistrzostwa Pol-
ski Modeli Ślizgów Sterowanych 
Radiem, w których wzięło udział 
5 zawodników, reprezentujących 
naszą Modelarnię. Pomimo desz-
czowej, wietrznej aury uczestnikom 
udało się zdobyć wysokie miejsca 
na podium. Mistrzem Polski w kla-
sie E-35 senior został Adam Maty-
siak, natomiast Paweł Gawroński 
z tytułem Mistrza uplasował się 
w klasie E-27 senior. Wicemistrza-
mi zostali: Sebastian Gawroński 
w klasie E-3,5 junior i Mateusz 
Głowacz w klasie H-7,5 senior. 
Serdecznie gratulujemy kolejnych 
sukcesów. 

<DW

sukces modelarni na mistrZostwach polski

tyska spółdzielnia mieszkaniowa „oskard” poszukuje kandydata na stanowisko

inspektora nadZoru
Zakres obowiązków:=ustalanie zakresu zlecanej dokumentacji projektowej lub zakresu rzeczo-
wego planowanych robót remontowych =sprawdzanie poprawności dokumentacji projekto-
wych =nadzór nad prowadzonymi robotami oraz ich rozliczanie =udział w przygotowaniu po-
stępowań przetargowych =ustalanie przyczyn usterek budowlanych oraz sposobów ich naprawy 
=prowadzenie korespondencji=inne czynności wynikające z bieżących potrzeb spółdzielni.
wymagania:=wykształcenie: inżynier lub technik budownictwa=uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej=przynależność do okręgowej 
izby samorządu zawodowego=umiejętność kosztorysowania=praktyczna znajomość przepi-
sów prawa budowlanego i procedur związanych z realizacją robót budowlanych=umiejętność 
rozwiązywania problemów technicznych=umiejętność pracy w zespole=samodzielność, do-
kładność i odpowiedzialność=dobra organizacja pracy,
mile widziane:=doświadczenie zawodowe w nadzorze inwestorskim=prawo jazdy kat. B= dys-
ponowanie samochodem osobowym,
oferujemy: = umowę o pracę=szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe=możliwość 
zdobywania doświadczenia zawodowego=pakiet socjalny
CV wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z Ustawą z 10 
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych prosimy przesyłać na adres :
tyska spółdzielnia mieszkaniowa „oskard”, 43-100 tychy ul. dąbrowskiego 39 

lub da@oskard.tychy.pl
Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych kandydata na pracownika jest Tyska Spółdzielnia Mieszkaniowa „OSKARD”, a dane 
osobowe są przetwarzane zgodnie z „Zasadami ochrony danych osobowych” zamieszczonych na stronie internetowej www.oskard.tychy.pl

30 września br. Dział Społeczno-
Kulturalny oficjalnie rozpoczął 
kolejny sezon kulturalny 2022/2023 
w naszej Spółdzielni. Z tej okazji 
na scenie muzycznej SDK „Tęcza” 
wystąpił znany śląskiej publiczności 
Mirek Szołtysek. Licznie zgroma-
dzoną publiczność powitała Gabriela 
Strzezik, kierownik działu. Wśród 
zaproszonych gości byli Przewod-
nicząca Rady Miasta Barbara 
Konieczna, Prezes Spółdzielni Piotr 
Polis, Z-ca Prezesa Ewa Matusik. 
W ciągu półtoragodzinnego wystę-
pu, Mirek Szołtysek nawiązał zna-
komity kontakt z publicznością, 
która od samego początku ochoczo 
brała udział we wspólnym śpiewaniu 
i żywo reagowała na śląski humor 
i anegdoty artysty. Owacje na sto-
jąco i rozśpiewana pełna sala zado-

wolonych mieszkańców, to dowód 
na to, jak bardzo takie muzyczne 
wieczory są potrzebne i stanowią 
niezmiennie bardzo ważny element 
wydarzeń kulturalnych w naszych 
placówkach. 

<DW

muZycZne roZpocZęcie seZonu po śląsku

Uwaga
Lokatorzy 

Naprawa 
i konserwacja

okien PCV 
i drewnianych
Tel. 508-769-362

– SERWIS, NAPRAWA, USŁUGI – 

<   „AB” naprawa, telewizory LCD, Plazma Fester-
kiewcz.Tychy, Cyganerii 15. Tel. 603-585-329

<   czyszczenie dywanów, tapicerek, wykładzin. 
Solidnie. 606-274-056

<   Hudraulik. Tel. 797-599-031
– INNE – 

<  Skup samochodów Gotówka. Tel. 660-476-276

ogłoszenia drobne
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KrzyżówKa

Litery z pól dodatkowo ponumerowanych od 1 do 17  
dadzą rozwiązanie krzyżówki, które znajduje się wewnątrz numeru.

zaProszenia
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