
RADA NADZORCZ~ 
Sp61dzielm Mleszkaruowej 

REGULAMIN"Zatoka· w BrarueWl9 
SAMORZADU BLOKOWEGO SPOt.DZIELNI MIESZKANIOWEJ "ZATOKA" W BRANIEWIE. 

Celem usprawnienia wsp61dzialania m i~dzy Rad q Nadzorczq i Zarzqdem a mieszkancami mogq bye 
tworzone w poszczeg61nych budynkach samorzqdy blokowe 

Na podstawie § 56, ust 1 pkt 26 Statutu - Rada Nadzorcza Sp61dzielni Mieszkan iowej "Zatoka" 
w Braniewie uchwala niniejszy Regulamin 

§ 1. 

I . 	 Samorzqd Blokowy prowadzi dzialalnosc na terenie jednego bloku. 

2. 	 Bloklem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest budynek zam ieszkaly przez czlonk6w Sp61dzielni 
posiadajqcych sp61dzielcze prawo do lokalu, odr~bnq wlasnosc lokalu oraz osoby posiadajctce 
sp61dzielcze wlasnosciowe prawo do lokalu, odr~bnq wlasnose lokalu a nieb~dqce czlonkaml 
Sp6/dzielni . 

§ 2. 

Samorzqd Blokowy jesl wybierany sposr6d czlonk6w Sp6ldzielni. oraz os6b fizycznych posladajqcych prawa 
do lokali w obr~b ie danego bloku. 

§ 3. 

I . 	 Samorzqd Blokowy sklada si~ z 1 do 7 os6b fizycznych wybranych przez Zebranie Bloku na czas 
nieokreslony. 

2. 	 Samorzqd Blokowy wybiera ze swego grona: przewodniczqcego, oraz fakultalywnie zasl~pc~ 
przewodniczqcego I sekretarza. 

§ 4. 

Mandai osoby wchodzCl,cej do Samorzqdu Blokowego wygasa w nast~puj qcych przypadkach: 

a) Odwolania przez Zebranle Bloku. 

b) Zbycia lokalu lub sp61dzielczego prawa do lokalu w Bloku. 

c) Utraly sp61dzie lczego prawa do lokalu w Bloku. 

d) Rezygnacji z pelnionej funkcji , kl6ra winna dolrzee do wiadomosci Zebrania Bloku. 


2 	 Osoba wybrana do Samorzqdu Blokowego moze bye odwolana przez Zebranie Blokowe, kt6re 
dokonalo jej wyboru w przypadku nie wywiqzywania si~ Z przyj~lych na siebie obowiqzkow, w zwiqzku 
z utralq zaufania - prowadzeniem dzialalnosci niezgodnej z.e Statutem Sp61dzielni i Regulaminem 
Samorzqdu Blokowego, sprzecznej z dobrze poj~tym interesern Bloku lub z innego powodu. 
Uzasadnlony wniosek 0 odwolanie powinien bye zlozony najpozniej na Zebraniu Bloku. 

3. 	 Odwolanie moZe naslctPic w glosowaniu jawnym zwyklq wi~kszosciCl, oddanych glos6w. 

4. 	 Na miejsce usl~pujqcego lub odwolanego czlonka Samorzqdu Blokowego, Zebranie Bloku mote 
wybrac inna.. osob~ . 

§ 5. 

1. 	 Samorza..d Blokowy wykonuje swoje zadania na terenie okreslonego bloku mleszkalnego. 

2. 	 Zebranie Samorzctdu Blokowego zwoluJe przewodnlczqcy, a w razie jego nieobecnosci zast~pca 
przewod n icza..cego. 

J. 	 Zebrania Samorzqdu Blokowego odbywajCl, si~ w miar~ polrzeb. 

4 . 	 Zebran ie Samorza..du Blokowego winno bye r6wniet zwolane na zqdanie : 

a) 	 1/3 mieszkanc6w bloku uprawnionych do udzialu w Zebraniu Bloku. 

b) 	 Zarzqdu Sp61dzielni 

c) 	 Rady Nadzorczej . 

5. 	 0 miejscu, czasie i porzCl,dku obrad Samorza,du Blokowego, czlonkowie winni bye zawiadomien i przez 
zwolujqcego na 3 dni przed terminem jego odbycia. 

6. 	 W z.ebraniach SamorzCl,du Blokowego winni uczestniczyc wszyscy jego czlonkowie . 

7. 	 Uchwaly Samorza..du Blokowego scl, wazne, jezeli zostaly podj~te kwalifikowanct 
w glosowaniu jawnym. ~ 

Rcgulam lll samOl"lqdu blokowell-9. s M ,,Zaloka:' w fl ru niewic, uchwnlony 
IJchwalll. Rad}' NudzorC7.1)J ' r.l.P. .120) S z d n l ;) 27 kW lc i lll a 20 15r. 

http:blokowell-9.sM


RADA NADZORCZA 

Sp6tdzielm Mieszkaruowej § 6. 


· r.ato~h'C;:awa :~~qdU Blokowego niezgodne Z obowiqzujqcym prawem ze Statutem Sp6ldzielni, 
Regulaminem Samorzqdu Blokowego Sq niewaZne od chwili ich podj~cia . Decyzj~ w lej kwestli 
podejmuje Zarzqd Sp&dzielni. . 

2. 	 Samorzqd Blokowy nie moze podejmowac uchwal w sprawach nalezqcych do kompetencji Zebranla 
Bloku, Walnego Zgromadzenia Sp61dzielni, Rady Nadzorczej lub Zarzqdu Sp61dzielni 

§ 7. 

Do zakresu zadan Samorzqdu Blokowego naleZy: 

I. 	 Podejmowanie Uchwal 0 sposobie wydatkowania srodk6w funduszu remontowego w zakresie polrzeb 
remontowych i biezqcej konserwacji bloku w ramach posiadanych srodk6w finansowych naliczonego na 
blok funduszu remonlowego do 30 Iys. zt. Kompetencje t~ maze ograniczyc Zebranie Bloku. 

2. 	 Wsp&udzial w przeprowadzaniu co najmniej raz na rok okresowych przeglqd6w stanu technicznego 
bloku oraz najblizszego otoczenia. 

3. 	 Wsp&praca z administracjq Sp61dzieini w zakresie zapobiegania niszczenia, dewastacji i uszkodzeni 
i zasmiecaniu mienia wsp6Inego .. 

4. 	 Zglaszanie administracji Sp61dzielnl informacji 0 nieprawidlowej el<sploatacji bloku. 

5. 	 Wsp6ludzia/ w komlsjach odbioru koncowego prac remontowych . 

6. 	 Po przejsciu na pelne rozliczanie nieruchomosci, wyst~powanie do Zarzqdu Sp61dzielni Z wnioskiem 
o sfinansowanie i zlecenie wykonania pozaplanowych prac remontowych 

7. 	 Wyzwalanie wsr6d sqsiad6w inicjatyw w zakresie prac w/asnego srodowiska Ij nieruchomosci 
budynkoweJ i terenow przyleglych . 

8. 	 Zapoznanle Sl~ z lislq lokatorow - dluznik6w Spoldzielni zamieszkujqcych dany blok, wsp6ldzla/anie 
z Zarzqdem Sp61dzielni w zakresie pomocy w splacie zad/uzeri osobom b~dqcym w trudnej sytuacjl 
materialnej. 

9. 	 Ocena stanu utrzymania czyslosci, porzqdku i estetycznego wyglqdu klatek schodowych, w6zkowni, 
piwnic I innych pomieszczeri wsp61nego uzytku. 

10. 	 Ocena pracy konserwatora zieleni 

I I. 	 Wnioskowanie do administracji Sp61dzielni 0 slawianie osiedlowych znak6w drogowych. 

12. 	 Dysponowanie kluczami do pomieszczen wsp61nego uzytku oraz nadz6r nad prawid/owosciq 
korzystania z tych pomieszczen. 

13 	 Pomoc adminlstracji Sp61dzielni w rozstrzyganiu spolecznych konflikl6w sqsiedzkich, pomoc 
w przestrzeganiu Regulaminu porzqdku domowego i zasad wspo/iycia spo/ecznego mieszkar'lc6w. 

§ 8. 

Zadania okreslone w § 7, Samorzqd Blokowy realizuje samodzielnie przy wspo/pracy z Zarzqdem 
Sp6/dzielni 

§ 9 

Sprawy sporne mi~dzy Samorzqdem Blokowym a Zarzqdem Sp6/dzielni rozstrzyga Rada Nadzorcza. 

§ 10. 

1. 	 Regulamin niniejszy, w tresci jednoliteJ, zosta/ uchwalony przez Rad~ Nadzorczq SM "Zatoka" 
w Braniewle w dniu 27 kwietnia 2015r. i slanowi zalqcznlk do Uchwa/y Rady Nadzorczej Nr .VJ..12015 
z dnia 27.04.2015r. 

2. 	 Traci mac Uchwala Rady Nadzorczej Nr 5/2012 z dnia 30.01 .2002r. w sprawie uchwalenia Regulaminu 
Samorzqdu Blokowego Sp61dzielni Mieszkaniowej "Zaloka" w Braniewie. 

2 	 Regulamin wchodziw zycie z dniem uchwalenia. 

Sekretarz Rady, Nadzorczej 

We 

Rc ulamin samon-<\du blokowe&o SM ,.ZalOka" w Branicwic, uchwalony 2ChWiil~ Rnd)' NadzorczcJ Nr ,*3 .12015 z dltia 27 k wi~tnia 20 15r. 


