
REGULAMIN ZEBRANIA BLOKU 


SP6tDZIELNI MIESZKANIOWEJ "ZATOKA" W BRANIEWIE. 


Na podslawie § 56, ust 1 pkl 26 Statulu - Rada Nadzorcza Sp61dzielni Mieszkanlowej "Zatoka" w Braniewle 
uchwala niniejszy Regulamin 

I . 	 Bloklem - W rozumieniu niniejszego Regulaminu jest budynek posadowlony na wydzielonej geodezYJnie 
dzialce gruntu posiadajqcej sw6j numer geodezyjny w Rejestrze Grunt6w i ustanowionq Ksi~g~ 
Wieczysl<{; zamieszkaly przez czlonk6w Sp61dzielni posiadajqcych sp61dzielcze prawo do lokalu, odr~bnq 
wlasnosc lokalu oraz osoby posiadajqce sp61dzlelcze wlasnosciowe prawo do lokalu, odr~bnq wlasnosc 
lokalu a nieb'i!dqce czlonkami Sp6ldzielni. 

2. 	 Osoba uprawniona - w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest 10 czlonek Sp61dzielni posiadajqcy 
sp61dzielcze prawo do lokalu, odr~bnq wlasnosc lokalu oraz osoby posiadajqce sp61dzielcze 
wlasnosclowe prawo do lokalu, odr~bnq wlasnosc lokalu a nieb~dqce czlonkaml Sp6ldzielni. 

3 	 Samorzi\.d Blokowy - osoba fizyczna lub osoby fizyczne wybrane przez Zebranie Blokowe, na 
podstawie Regulaminu Samorzetdu Blokowego, do pelnienia funkcji spolecznej , kt6rej celem jest 
usprawnienia wsp61dzialania mi~dzy mieszkancami w poszczeg61nych budynkach a Radq Nadzorczq 
i Zarzqdem Sp6ldzielni . 

§ 1. 
Zebranie 810ku dziala na podstawie niniejszego Regulaminu. 

§ 2. 
1. 	 W Zebraniu Bloku uczestniczq Osoby uprawnione, zamieszkale w Bloku obj~lym dzialaniem Zebrania 

Bloku. 
W Zebraniu Bloku mogq r6wniez uczestniczyc pelnoletni mleszkaricy zamieszkali z Osobami 
uprawnionymi danego Zebrania Bloku w ramach udzialu w dySkusji bez prawa udzialu w glosowaniach 
chyba, ze posiadajq slosowne pelnomocnictwo osoby uprawnionej. 

2 	 W przypadku posiadania kilku lytul6w prawnych do lokalu w r6Znych Blokach, taka osoba uprawniona 
moze uczeslniczyc w katdym Zebraniu 810ku z glosem decydujqcym. 

3. 	 W Zebraniu Bloku mogq uczestniczyc z glosem doradczym czlonkowie Rady NadzorczeJ i Zarzqdu 

§ 3. 
1. 	 Do uprawnien Zebraniu Bloku nalezy: 

a. 	 Wybieranie Samorzqdu Blokowego i jego odwolywanie. 
b. 	 Rozpatrywanie spraw i problem6w wsp61nego zamieszkiwania i zglaszanie swoich wniosk6w 

w tym zakresie. 
c 	 Wyrazanie swoJej opinii i zglaszanie do wlasciwych· organ6w Sp6ldzielni wnioskow w sprawach 

wsp61nego zamieszkiwania, a zwlaszcza we wsp61nych sprawach Os6b uprawnionych 
wchodzqcych w sklad danego Zebraniu Bloku. 

d. 	 Zapoznanie si~ z rocznym rozliczeniem koszt6w eksploatacji bloku, koszt6w centralnego 
ogrzewania I zuiycia wody. 

e. 	 PrzYJ!:~cie Uchwaly w sprawie zmiany stawki Odpisu na fundusz remontowy budynku. 
r. 	 PrzYJ~cie Uchwaly a ograniczeniu kompetencji Samorzqdu Blokowego 0 sposobie wykorzystania 

funduszu remontowego w zakresie mozliwosci dysponowania kwotq do 30 tys , zl. 
g. 	 Przyj~cie Uchwaly 0 sposobie wykorzystania funduszu remontowego w ramach posiadanych 

srodk6w fi nansowych naliczonego na blok funduszu remontowego bez ogran iczen minimalnej 
kwoty wydatk6w 

h. 	 Przyj~cie Uchwaly a sposobie korzystania z nieruchomosci wsp61nej w tym mi~dzy innymi 
z pomieszczen wsp61nego uzytku, gruntu wsp61nego dla nieruchomosci, gruntu wsp61nego dla 
wlelu nieruchomoSci. 

2. Zebranie Bloku podejmuje uchwaly rodzqce skutki prawne wylqcznie w sprawach dotyczqcych 
wsp61nego zamieszkiwania, wydatkowania srodk6w finansowych funduszu remontowego, w innych 
sprawach Zebranie Bloku majqjedynie charakter opiniodawczy i wnioskujqcy. 

3 Zebranie Bloku nie moze podejmowac uchwal w sprawach nalezqcych do kOrry eten91 Samorzqdu 
Blokowego, Walnego Zgromadzenla Czlonk6w Sp6ldzielni, Rady Nadzorczej lu arz iJu Sp61dzielni 
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4, 	 Uchwaly Zebrania Bloku sprzeczne z przepisami prawa niniejszym Regulaminem, postanowieniami 
Statutu Sp61dzietni podlegaJq uchyteniu przez Rad~ Nadzorczq. 

5. 	 Organ Sp6ldz ietni , do kt6rego kierowana jest opinia tub wniosek Zebrania Bloku, powinien 
poinformowac Zebran ie a sposobie jego realizacji , 

§ 4. 
1. 	 Zebran ia Bloku zwoluJe Zarzqd na wniosek Samorzqdu Blokowego Samorzqd Blokowy w przypadku 

wystcwienia a zwolanie Zebrania Bloku proponuje porzqdek obrad , 

2. 	 Zarzqd zwoluje takle Zebrania Bloku z wlasnej inicjatywy, oraz na pisemne za..danie 1/10 Os6b 
uprawnionych danego Bloku lub Rady NadzorczeJ w terminie 4 tygodni od dnia wniesienia iqdania. 
Wniosek 0 zwolanie Zebrania Bloku powinien zawierac cel jego zwolania. 

3. 	 Osoby uprawnione do Lqdania zwolania Zebrania Bloku mogct rowniez zqdac zamieszczenia 
oznaczonych spraw w porzqdku obrad, pod warunkiem wystcwienia z tym zqdaniem co najmniej na 
4 dm przed lerminem Zebrania. 

§ 5. 
I. 	 0 terminie, mieJscu i porzqdku obrad Zebrania Bloku Osoby uprawnlone zawiadamiane Sq w terminie 

od 7 do 14 dni poprzedzajqcym datfi Zebrania Bloku przez umieszczenle ogloszen w poszczeg61nych 
budynkach (w budynkach wieloklatkowych - w kaidej klatce schodowej) , 

2, 	 W przypadku wystqplema z ia..daniem zamieszczenla oznaczonych spraw w porzqdku obrad przez 
osoby uprawnione zgodnie z § 4 pkt 2 Zarzqd ma obowiqzek powiadomic .osoby uprawnione w Bloku 
o uzupelnieniu porzctdku obrad wg trybu okreslonego w punkcie 1 niniejszego paragrafu 

§ 6 . 
1, 	 Zebranie Bloku moze obradowac bez wzgl~du na liczb<;: obecnych Os6b uprawnionych . 

2 , 	 Uchwaly Zebrania Bloku zapadajq zwyklq wi~kszOSClq glos6w w sprawach w oparciu 0 : 

a. 	 § 3 ust 1 pkt a-f 

b. 	 § 3 ust 1 pkt 9 - w sytuacji braku koniecznosci uzyskan ia decyzj i 0 pozwoleniu na budow~ lub 
zg~oszenia zamiaru wykonania rob6t budowlanych. 

3, 	 Uchwaly Zebrania Bloku zapadajq kwalifikowanq wi~kszosciq glos6w w sprawach w oparciu 0, 

a. 	 § 3 ust 1 pkt 9 - w sytuacji koniecznosci uzyskania decyzji 0 pozwoleniu na budow~ lub 
zgloszenia zamiaru wykonania rob6t budowlanych 

b. 	 § 3 usl 1 pkt h. 

Uchwaly Zebranla Bloku , kt6re zapadajq kwa lifikowanq wi~kszosciq glos6w Os6b uprawnionych 
w danym budynku mogq bye oddane na Zebraniu Bloku. Uchwala mOie bye wynikiem glos6w 
oddanych cz~sciowo na Zebraniu Bloku i cz~sciowo w drodze indywidualnego zbierania glos6w, 
Uchwala moze bye tez wynikiem glos6w oddanych w drodze indywidualnego zb ieran ia glos6w przez 
Samorzqd Blokowy lub Zarzctd Sp61dzielni, 

§ 7. 
1. 	 Zebranie Bloku moze podejmowae uchwaly jedynie w sprawach obj~lych porZqdkiem obrad. Zasada 

ta nie dotyczy § 3 us! 1 pkt a, oraz § 3 us! 1 pkt f. 

2. 	 Zebranie Bloku moze skresl i6 Z porzqdku obrad poszczeg61ne sprawy lub odlolyc ich rozpatrzenie do 
nast~pnego posiedzenia , a takie zmienic kolejnose rozpatrywanych spraw obj~tych porzqdkiem 
obrad, 

§ 8. 
1. 	 Obrady Zebrania Bloku otwiera delegowany przez Rad~ Nadzorcza.. czlonek Rady, kt6ry stwierdza 

prawidlowose zwolania zebrania i zarza..dza wyb6r Prezydlum w sklad zie przewodniczqcy i sekretarz. 

W przypadku braku czlonka Rady Nadzorczej czynnosci powyzszych moze dokonac czlonek Zarzqdu 
lub przedstawiciel Samorza..du Blokowego. 
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3. 	 W sklad Prezydium Zebranla Bloku nie moga. wchodzl<:: czlonkowie Rady Nadzorcze) i Zarza.du 
Sp61dzielnl. 

§ 9. 
1. 	 Zebranie Bloku dokonuje wyboru w glosowaniu jawnym, zwyk1a. wi~kszosciq glos6w, sposrOd Os6b 

uprawnionych nast~puja,ce Komisje : 

1) 	 Komisj~ Skrutacyjnq, w skladzie 2- 3 osoby. Do zadan Komisji nalezy 
a) Sprawdzenie kompletnosci listy obecnosci oraz pelnomocnictw Os6b uprawnionych . 
b) Dokonywanie na zarzqdzenie przewodniczqcego Zebrania obliczen wynik6w glosowania 

i podanie tych wynik6w przewodniczqcemu, 
c) Wykonywanie innych czynnosci zwia.zanych z obslugq glosowania taJnego lub jawnego 

2) 	 Komisj~ Wyborczq, w skladzie 2 - 3 osoby. Do zadan Komisji naleiy sporza..dzanie hsty 
kandydal6w do Samorzqdu Blokowego (Komisja jest wybierana, gdy porza..dek obrad przew1duje 
wybor Samorzqdu Blokowego). 

3) 	 Komisj~ Wnioskowq, w skladzie 2-3 osoby. Do zadan Komlsji nalezy uporzqdkowanie wniosk6w 
w trakcie obrad z podzialem na: 

a) Wnioski kwalifikujqce si~ do przyj~cia, w takim przypadku nalezy wskazac organ Sp61dzielni 
odpowiedzialny za realizacj~ wn iosku. 

b) Wnioskl kwalifikujqce si~ do odrzucenia oraz przygotowanre projektu uchwaly w tym 
zakresie. 

4) 	 Inne Komisje w miar~ potrzeby . 

2. 	 Komisje wybierajqze swego grana przewodniczqcego i sekretarza. 

3. 	 Komisje sporza.dzajq protok61 ze swojej dzialalnosci , kt6ry podpisu)a. przewodniczqcy i sekrelarz . 

4. 	 Przewodnicza.cy Komisji sklada Zebraniu Bloku sprawozdanie z czynnosci Komisji. 

5. 	 Protok61y Komis)1 przekazywane Sq sekretarzowi Zebrania Budynku, a len przekazuje je wraz 
z protok61em Z Zebrania Bloku Zarzetdowi Sp6ldzielni. 

6. 	 W przypadku niskiej frekwencji czlonk6w na Zebraniu 810ku prace w/w Komisji wykonuje Prezydium 
Zebrania. 

7. 	 Dopuszcza si~ Iqczenie Komis)i. 

§ 10. 
1. 	 Po przedstawieniu spraw zamieszczonych w porzqdku obrad przewodniczqcy Zebrania Bloku otwlera 

dyskusj~, udzielajqc glosu wg kolejnosci zgloszen. 

2. 	 Zebranre Bloku moze podja.c decyzj~ 0 przeprowadzeniu dyskusji nad kilkoma punktami obrad Ia.cznie 

3. 	 Czas wysta,pienia w dyskusji nle moze przekraczac 5 minul. 

4. 	 Czlonkom Rady Nadzorczej i Zarzqdu glos moze bye udzielany poza kolejnosciq 

5. 	 Przewodnicza.cy Zebrania Bloku ma prawo zwrocic uwag~ osobie zabierajqceJ g/os, jete Ii odbiega ona 
od przedmiotu dyskusji lub przekracza czas przeznaczony na wypowiedi . W przypadku 
niezastosowania si~ mowcy do uwag, przewodniczqcy odbiera mu glos. 

6. 	 Przewodniczqcy moze odm6wic udzielenia g/osu osobie, kt6ra w danej sprawle jut przemawiala 

7. 	 W sprawach formalnych przewodnlczqcy Zebrania udziela glosu poza kolejnoscia.. Za wnioski 
w sprawach formalnych uwaza si~ wnloski dotycz9.ce: 
a) Sposobu glosowania 
b) Glosowania·bez dyskusjl . 
c) Zamkni~cia listy mowc6w. 
d) Zamkni~cia lisly kandydat6w Samorza..du Blokowego. 
e) Zarza.dzenia przerwy. 

8. 	 W dyskusjr nad wnioskami w sprawach formalnych mOQct zabrac glos jedynie dw j m6wcy - jeden "za" 
i jeden "przeciw" wnioskowi. 
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9. 	 Wnioski w sprawach formalnych Zebranie Bloku przyjmuje w glosowaniu jawnym, zwyklq wi~kszosciq 
glos6w. 

10. 	 Osoby uprawnione mogq zglaszac na pismie wnioski i aswiadczenia do prolok61u Zebrania Bloku. 

§ 11. 
1. 	 Glosowanie nad wnioskaml w sprawach obj~tych porzqdkiem obrad odbywa s i ~ jawnie zwyklq 

wi~kszosciq glos6w 

2. 	 Glosowanie w sprawach wyboru i odwolanla czlonka Samorzqdu Blokowego odbywa si~ jawnie zwyklq 
wi~kszosciq glos6w. Na wniosek poparty zwyklq wi~kszosciq glos6w wyb6r czlonka SamorzC\du 
Blokowego maze bye tajny . 

3. 	 Przy obliczaniu wymaganej wi~kszosci glos6w uwzgl~dnia si~ tylko oddane "za" i "przeciw", nie 
uwzgl~dnia si~ glos6w wslrzymujC\cych s i ~ i niewainych. 

4 	 Jeteli w glosowaniu padla r6wna liczba glos6w "za" i "przeciw" uchwal~ uznaje si~ za niepodj~IC\. 

5 	 Wyniki glosowania oglasza przewodniczqcy Komisji Skrutacyjnej na podstawie prolok6lu. 

6. 	 Kazda uchwala podj~ta przez Zebranie Bloku powinna miec nadany numer kolejny, dat~ podj~cla I Iylul 
okreslajC\cy spraw~, w kl6rej uchwala zostala podj~la . 

7 	 Sp61dzielnia prowadzi rejeslr uchwal podJ~lych przez Zebrania Blok6w. 

§ 12. 
1. 	 Zebranie Bloku dokonuje wyboru Samol"Zqdu Blokowego w liczbie od 1 do -7 os6b fizycznych na czas 

nleokreslony, przyjmujqc slosawnq uchwal~ 

2. 	 Mandai osaby wchodzqcej do SamorzC\du Blokowego wygasa w nasl~pujC\cych przypadkach. 
a) Odwolania przez Zebranie Bloku. 
b) Zbycia lokalu lub sp61dzielczego prawa do lokalu w Bloku 
c) Utraty sp61dzielczego prawa do lokalu w Bloku . 
d) Rezygnacji z pelnionej funkcji , kt6ra winna dolrzec do wiadomosci Zebrania Bloku 

3. 	 Osaba wybrana do SamorzC\du Blokowego moze bye odwolana przez Zebranle Blokowe, kl6re 
dokonalo jej wyboru w przypadku nie wywiqzywania si~ z przYJ~tych na siebie abowiqzk6w, w zwiC\zku 
z utratq zaufanla - prowadzeniem dzialalnoSCI nlezgodnej ze Statutem Sp61dzielni i Regulaminem 
Samorzqdu Blokowego. sprzecznej z dobrze poj~tym inleresem Bloku lub z innego powodu. 
Uzasadniony wniosek 0 odwolanie powinien bye zlozony, zgodnie z § 4 us! 3 najp6zniej w terminie 
zebranla. 

4. 	 Odwolanie moi:e nastqpic w glosowaniu jawnym zwyklq wifJksZOSClq oddanych glos6w. 

S. 	 Na miejsce ust~pujqcego lub odwolanego czlonka Samorzqdu Blokowego, Zebranie Bloku moze 
wybrac innq osob~ 

§ 13. 
1. 	 Wybory do Samorzqdu Blokowego dokonywanie Sq w glosowaniu jawnym sposr6d nieograniczonej 

liczby Os6b uprawnionych z Budynku. 

2. 	 Na czlonka Samorzqdu Blokowego mogq bye wybierane Iylko Osoby uprawnione w danym Bloku 
w ilosci ustalonej w Uchwale okreslajqceJ sklad liczebny os6b wchodzqcych do Samorzqdu Blokowego. 

3. 	 Kandydat6w do Samorzqdu Blokowego zglaszajq do Komlsji Wyborczej Osoby uprawnione w danym 
Bloku . 

4. 	 Zgloszenie kandydatur do Samorzqdu Blokowego odbywa sifJ ustnie lub pisemnie Z podaniem: 
a) Imienia i nazwiska kandydala. 
b) Imienia i nazwiska osoby zglaszajqcej. 

5 	 Do zgloszenia kandydalury do Samorzqdu Blokowego osoby uprawnionej nieobecnej na Zebraniu 
Bloku nalezy dolqczyc jej pisemnq zgod~ na kandydowanie . 

6. 	 Kandydaci do Samorzqdu Blokowego skladajq oswiadczenia wyraiajqce zgodfJ n kan ydowanie. 

7 	 Komisja Wyborcza sporzqdza list~ kandydat6w do Samorzqdu Blokowego, kt 
kandydowanie 
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8. 	 Czlonkowie Komisji Wyborczej i Skrutacyjnej nie mogq kandydowae do SamorzCldu Blokowego 

9. 	 W przypadku wyborow tajnych, wybory do Samorzqdu Blokowego przeprowadza si~ za pomocCl kart 
wyborczych. na kt6rych Sq umieszczone nazwiska i imlona kandydat6w w kolejnosci alfabetyczneJ . 
Glosowanie odbywa si~ poprzez zlozenie karty wyborczej do urny w obecnosci Komlsji Skrutacyjnej . 

a) 	 GlosuJ~cy skresla nazwiska kandydat6w, na kt6rych nie glosuje 

b) Glos jest nlewazny, jezell : 

Zawlera wi~kszq liczb~ nazwisk niz ustalona przez Komisje WyborczCl· 


• 	 Karta wyborcza jest przekreslona 
Zawiera wi~cej nazwisk nieskreslonych nit sklad liczbowy Samorzqdu Blokowego uslalony 
na Zebran lU tego Sioku. 

1 O. 	 Llczb~ glos6w oddanych na poszczegolne osoby kandydujClce do Samorzqdu Blokowego oblicza 
Komisja Skrutacyjna. kt6ra z czynnosci tych sporzqdza protok61. PrzewodniczClcy Komisji oglasza 
wyniki glosowania. 

11 . Do SamorzCldu Blokowego zostaJq wybranle osoby, kt6re uzyskaly kolejno najwi~kszq liczb~ oddanych 
glosOw. 

12 	 W przypadku uzyskania przez osoby kandydujqce do Samorzqdu Blokowego rowne] IIczby glos6w 
przeprowadza si~ ponowne wybory sposr6d tych os6b 

13. 	 Sklad ilosciowy Samorzqdu Blokowego nie moze przekraczac liczby os6b okreslonej w Uchwale Bloku, 
o kt6rej mowa w § 12 ust1. 

§ 14. 
Postanowienia koncowe 

1. 	 Sprawy nieuregulowane nlnle)szym Regulaminem rozstrzyga Prezydium Zebrania Bloku zgodnie 
z przyj~tymi powszechnie zasadami obradowanla. 

2. 	 Po wyczerpanlu wszystkich spraw umieszczonych w porzqdku obrad, przewodniczqcy Zebrania Bloku 
oglasza zamkni~cie obrad . 

3. 	 Protok61 Zebrania winien zawierac dat~ Zebranla, stwierdzenie prawidlowosci jego zwolania list~ 
obecnych os6b uprawnionych, porzqdek obrad, kr6tki przebieg dyskusji, tresc uchwal i wniosk6w. Przy 
podj~tych uchwalach i wnioskach nale.zy podac ilosc glosujqcych za i przeciw. 

4 	 Protok61 Zebran ia podpisany przez Przewodniczqcego i Sekrelarza Zebrania Bloku przechowuje Zarzqd 
Sp6ldzielni. Przyj~te przez Zebranie wn loski Osob uprawnionych Sq kazdorazowo przekazywane do 
Zarzqdu Sp61dzielni oraz do wiadomosci innych organ6w Sp6/dzielni zgodnie z ich kompetencjami. 

§ 15. 
Przebieg Zebrania Blokowego moze bye utrwalony za pomocq urzqdzen rejestrujqcych dzwi~k i obraz, 
o czym osoby biorClce udzial w Zebraniu powinni bye uprzedzeni. 

§ 16. 
1. 	 Regulamin niniejszy, w tresci jednolitej, zostal uchwalony przez Rad~ Nadzorczq 8M "Zatoka" 

w Braniewie w dnlU 27 kwietnia 2015r. I stanowi zalClcznik do Uchwaly Rady Nadzorczej Nr ~~)2015 
z dnia 27.04. 2015r. 

2. 	 Traci moc Uchwala Rady Nadzorczej Nr 4/2012 z dnia 30.01 .2012r. w sprawie uchwalenia Regulamin 
Zebrania Bloku. 
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