
PROJEKT  DO KONSULTACJI 
REGULAMIN DZIAŁANIA KOMITETÓW DOMOWYCH  

W NAUCZYCIELSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ SOPOT DOLNY 
 

§1 
 Komitety Domowe, zwane dalej Komitetami, działają na podstawie uchwały Rady  Nadzorczej 
 nr 30 z dnia 24.06.2002 r. oraz niniejszego Regulaminu.  
 

§2 
 Komitety stanowią opiniodawczą reprezentację samorządu mieszkańców poszczególnych 
 budynków. Komitety działają w interesie i dla dobra członków oraz osób nie będących 
 członkami, które posiadają spółdzielczy tytuł do lokali mieszkalnych, a także w interesie 
 właścicieli lokali zamieszkujących dane budynki. Głównymi celami Komitetu jest 
 wspomaganie administracji Spółdzielni w zakresie utrzymania budynku w należytym stanie 
 eksploatacyjnym.  
 

§3 
1. Komitety składają się z co najmniej dwóch osób – przewodniczącego i jego zastępcy 

wybranych na okres trzech lat, spośród członków Spółdzielni zamieszkałych w tym samym 
budynku, na Zebraniu tychże członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. 

2. Kandydatami na członków Komitetów mogą zostać osoby biorące udział w Zebraniu, jak też 
osoby, które dostarczyły osobiście do Spółdzielni lub też za pośrednictwem osób trzecich, 
pisemne wyrażenie zgody na kandydowanie.  

3. Kadencja członka Komitetów wygasa z chwilą: 
 a) upływu kadencji 
 b) zrzeczenia się mandatu 
 c)  utraty członkostwa w Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Sopot Dolny 
 d) odwołania członka przed upływem kadencji przez Zebranie Mieszkańców danego budynku 
 e) zmiany miejsca zamieszkania 
 f) czterokrotnej nieobecności na posiedzeniu Komitetów bez stosownego usprawiedliwienia 

4. Miejsce członka tracącego mandat w trakcie kadencji zajmuje osoba kandydująca w 
ostatnich wyborach na członka Komitetów, która na Zebraniu uzyskała największą ilość 
głosów. W przypadku braku takiej możliwości, przeprowadza się wybory uzupełniające.  

5. Zebranie jest ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nim członków zamieszkałych w 
budynku. Za wybrane uważa się te osoby, które otrzymały kolejno największą liczbę głosów. 
Postanowienia tego paragrafu stosuje się również przy odwoływaniu członków Komitetów. 
Na wniosek 10% uczestniczących w Zebraniu wybory na członków, jak i przy ich odwoływaniu 
odbywają się w głosowaniu tajnym.  

6. Pierwsze Zebranie w celu wyboru Komitetów zwołuje Zarząd na początku kadencji. Z 
wyborów Komitetów sporządza się protokoły.  

7. Następne Zebrania Mieszkańców budynku zwołuje i prowadzi Przewodniczący Komitetów 
Domowych lub jego Zastępca: 

 a) w razie potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał,  
 b) na pisemny wniosek Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółdzielni, 
 c) na pisemny wniosek 1/10 liczby zamieszkałych w budynku członków Spółdzielni z 
 uzasadnieniem celowości jego zwołania. 
 W przypadkach wskazanych powyżej pod lit. b) i c) Zebranie powinno być zwołane w ciągu 14 
 dni roboczych od daty formalnego pisemnego zgłoszenia wniosku 

8. Wnioski i postulaty Zebrania w formie pisemnej przewodniczący Komitetów przekazuje 



niezwłocznie Zarządowi i Radzie Nadzorczej oraz umieszcza na tablicach informacyjnych 
budynku. 

9. O utworzeniu i składzie osobowym Komitetów Zarząd powiadamia mieszkańców budynku w 
terminie 1 miesiąca od daty powołania poprzez wywieszenie stosownej informacji na 
tablicach informacyjnych na klatkach schodowych. 

1. Posiedzenia Komitetów zwołuje jego przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności 
członek Zarządu Spółdzielni. Z każdego posiedzenia sporządzane są protokoły, podpisywane 
przez członków Komitetów. Protokoły przechowuje przewodniczący, a kopie ma obowiązek 
przekazania do wiadomości Zarządu i Rady Nadzorczej.  

2. W posiedzeniach Komitetów w zależności od potrzeb, mogą brać udział przedstawiciele 
organów Spółdzielni – administratorzy oraz mieszkańcy budynku. Udział przedstawicieli 
organów Spółdzielni poprzedzony być musi pisemnym wnioskiem wraz z uzasadnieniem. 

3. Każdy członek Spółdzielni będący mieszkańcem budynku ma prawo wglądu do dokumentacji 
Komitetów.  

 
§4 

 Do uprawnień Zebrania Mieszkańców danego budynku należy: 
1) rozpatrywanie spraw, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia i zgłaszanie 

swoich wniosków w tych sprawach, zapoznawanie się ze sprawozdaniami Zarządu i Rady 
Nadzorczej sporządzonymi na piśmie 

2) wyrażanie swojej opinii i zgłaszanie do organów Spółdzielni wniosków w sprawach 
Spółdzielni  

3) zgłaszanie potrzeb remontowych w ramach posiadanego funduszu remontowego na 
następny rok kalendarzowy w terminie do 30 października b.r. 

 
§5 

 Do zakresu działania Komitetów należy: 
1) organizowanie Zebrań Mieszkańców danego budynku 
2) współdziałanie z innymi organami Spółdzielni w zakresie utrzymania we właściwym stanie 

technicznym i estetycznym budynku i terenu w obrębie działania Komitetów oraz zgłaszanie 
wniosków w tym zakresie organom Spółdzielni 

3) ocena pracy administratora oraz gospodarza domu w kontekście utrzymania porządku i 
czystości wewnątrz budynku oraz na terenie przyległym oraz zgłaszanie Zarządowi wniosków 
w tym zakresie 

4) organizowanie pomocy sąsiedzkiej i mediacja w rozwiązywaniu przez członków spraw 
sąsiedzkich 

5) wyrażanie opinii w przedmiocie planowanych w budynkach remontów oraz zgłaszanie 
Zarządowi wniosków w tym zakresie 

6) udział w przeglądach stanu technicznego budynku 
7) nadzór nad terminowym odczytywaniem liczników pomiarowych wody i ciepła 
8) uczestniczenie w protokólarnym wprowadzeniu wykonawcy oraz w odbiorach robót 

remontowych wykonywanych w budynku, względnie przyległym terenie działania Komitetów 
9) analiza przyczyn powstawania zaległości w opłatach poszczególnych użytkowników lokali i 

podejmowanie działań na rzecz minimalizacji tych zaległości 
10) kierowanie wniosków i opinii do organów Spółdzielni 
11) upowszechnianie wśród mieszkańców budynku zasad określonych Regulaminem Porządku 

Domowego  
12) podejmowanie inicjatyw społecznych w celu podniesienia estetyki budynku lub 

nieruchomości a także poprawy warunków bytowych mieszkańców 



13) krzewienie kultury współżycia społecznego 
14) ustalanie harmonogramu korzystania z pralni i suszarni 
15) uczestnictwo w posiedzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej na postawie udzielonych 

pisemnych zaproszeń.  
 

§6 
 Komitety nie posiadają uprawnień do reprezentacji Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
 Sopot Dolny w Sopocie w stosunku do podmiotów zewnętrznych. Komitety nie mogą 
 podejmować żadnych zobowiązań w imieniu Spółdzielni. Opinie Komitetów stanowią ważny 
 głos doradczy, bez mocy wiążącej dla organów Spółdzielni.  
 

§7 
1) Niniejszy Regulamin został przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej Nr …. z dnia …. 
2) Z dniem określonym w ust. 1 powyżej traci moc Regulamin Komitetów Domowych 

Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Sopot Dolny w Sopocie. 
 


