REGULAMIN
okre laj cy zasady przeprowadzania konsultacji pisemnych w budynkach
zarz dzanych przez Spó dzielni Mieszkaniow „Projektant” w Rzeszowie.
§1
1. Regulamin okre la zasady i sposób przeprowadzania konsultacji pisemnych z osobami
posiadaj cymi tytu prawny do lokali w budynkach zarz dzanych przez SM PROJEKANT
w Rzeszowie w sprawach wniosków dotycz cych nieruchomo ci wspólnej.
2. Celem konsultacji jest zebranie opinii w przedstawionej sprawie lub w stosunku do
propozycji zg oszonych przez mieszka ców, a w wyniku tego wypracowanie stanowiska
mo liwie jak najbardziej odpowiadaj cego oczekiwaniom osób posiadaj cych prawa do
lokali.
§2

1. Podstaw prawn do opracowania niniejszego regulaminu stanowi:
1) Ustawa z dnia 16 wrze nia 1982 r. - Prawo spó dzielcze Dz. U. z 1982 r. nr 30 poz.
210 z po n. zm.,
2) Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spó dzielniach mieszkaniowych Dz.U. z 2011 r.
Nr 4 poz. 27 z pó n. zm.,
3) Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o w asno ci lokali Dz. U. z 2000 r. Nr 80 poz. 903,
z pó n. zm.,
4) Regulaminy wewn trzne , Uchwa y Rady Nadzorczej Spó dzielni
2. Wyniki przeprowadzonych konsultacji nie s
stanowi

istotn

uprawnie

opini w sprawie b

wi

ce dla Zarz du Spó dzielni lecz

cej przedmiotem konsultacji oraz nie naruszaj

Zarz du Spó dzielni wynikaj cych z obowi zuj cych ustaw, w szczególno ci

ustawy o w asno ci lokali , ustawy o spó dzielniach mieszkaniowych oraz z zawartych umów
o zarz dzanie nieruchomo ci wspóln .
3. Ostateczne decyzje w sprawach poddanych pod konsultacje podejmuj uprawnione organy
Spó dzielni.

§3

1. Uprawnionymi do wzi cia udzia u w konsultacjach i wyra ania opinii w przedstawionych
sprawach s osoby fizyczne i prawne bez wzgl du na to czy s cz onkami Spó dzielni
posiadaj ce tytu prawny do lokalu tj. prawo odr bnej w asno ci, spó dzielcze prawo do
lokalu (w asno ciowe lub lokatorskie), lub ekspektatyw

odr bnej w asno ci lokalu na

terenie obj tym konsultacjami – w dalszej tre ci Regulaminu zwane osobami
uprawnionymi.
2. Osoby uprawnione o których mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu wyra aj swoj opini
poprzez wpisanie w ankiet s owa „TAK” lub „NIE” na postawione pytanie i czytelne
podpisanie przed

onej im ankiety.

3. Konsultacje mog obejmowa obszar:
1. Danej nieruchomo ci je li sprawa poddana pod konsultacj

dotyczy tylko tej

nieruchomo ci,
2. Kilku nieruchomo ci je li sprawa poddana pod konsultacj

dotyczy lub b dzie

skutkowa a na kilka nieruchomo ci,
3. Ca ego osiedla- je li sprawa poddana pod konsultacj dotyczy lub b dzie skutkowa a
na ca e Osiedle.
4. Zakres konsultacji b dzie ka dorazowo ustalany przez Komisj z uwzgl dnieniem
interesu mieszka ców.
§4

1. Konsultacje o których mowa w par.3 przeprowadzane s na podstawie uchwa y Zarz du
przez Komisj ds. przeprowadzania konsultacji zwan w dalszej cz ci Regulaminu
Komisj .
2. Komisja

powo ywana jest Zarz dzeniem Prezesa Zarz du Spó dzielni w liczbie co

najmniej 5 osób .
3. W sk ad Komisji wchodz m.in.:
a) Kierownik Zespo u Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi,
b) pracownik Biura Obs ugi Mieszka ców na terenie którego przeprowadzane s
konsultacje,
c) specjalista ds. organizacyjnych i samorz dowych,
d) referent prawny,
e) przedstawiciel mieszka ców lub Rady Nadzorczej.

4. W miar potrzeb Przewodnicz cy Komisji mo e zaprasza do prac w Komisji innych
pracowników Spó dzielni, przedstawicieli organów samorz dowych lub mieszka ców.

§5

Zakres przedmiotowy sprawy poddanej pod konsultacje oraz jej zasi g terytorialny
o którym mowa w § 3 ust. 3 wyznaczaj cy kr g osób uprawnionych do wyra enia opinii
w sprawie b

cej przedmiotem konsultacji okre la ka dorazowo Komisja.

§6

Konsultacje w okre lonej sprawie w nieruchomo ciach mog by przeprowadzane:
a) z inicjatywy organów samorz dowych lub s
b) na wniosek
zebrania

1/4

zainteresowanych W
podpisów

osób

b etatowych Spó dzielni,

cicieli lokali pod warunkiem uprzedniego
posiadaj cych

w nieruchomo ciach których dotyczy sprawa b

tytu

prawny

do

lokalu

ca przedmiotem wniosku,

c) w sprawach wniosków zg oszonych podczas zebra z mieszka cami oraz Walnego
Zgromadzenia Cz onków.

§7

1.

Wniosek o przeprowadzenie konsultacji mo e dotyczy
gospodarowaniem nieruchomo ci

wspóln

kwestii zwi zanych

z

oraz innych spraw wa nych dla danej

spo eczno ci które s lub mog by przyczyn nieporozumie lub konfliktów w ród
mieszka ców.
2. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji którego inicjatorami s mieszka cy lub s

by

etatowe Spó dzielni i sporz dzany jest w formie pisemnej.
3. Wniosek musi zawiera :
a) imi i nazwisko inicjatora konsultacji wraz z adresem zamieszkania, a w przypadku
organów samorz dowych i s

b etatowych nazwa organu lub stanowiska i komórki

organizacyjnej Spó dzielni,
b) precyzyjnie okre lenie sprawy maj
c) zwi

by przedmiotem konsultacji,

e uzasadnienie zasadno ci do jej przeprowadzenia

d) podpisy wnioskodawców wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz adresem
zamieszkania.
e)

wiadczenie osób podpisanych we wniosku o wyra enie zgody na przetwarzanie
danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tekst jednolity z 2002 r., Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

4. Wnioski sk adane przez
wymagaj z

organy samorz dowe lub s

by etatowe Spó dzielni nie

enia o wiadczenia o którym mowa w pkt 3 lit. e.

§8

1. Wnioski dotycz ce przeprowadzenia konsultacji sk adane s do Prezesa Zarz du , który
dekretuje wniosek do Komisji oraz do Biura Obs ugi Mieszka ców.
2. Biuro Obs ugi Mieszka ców w terminie 7 dni od otrzymania wniosku dokonuje jego
wst pnej oceny oraz sporz dza opini wniosku w zakresie jego zasadno ci i zgodno ci z
obowi zuj cymi przepisami.
3. Biuro Obs ugi Mieszka ców wydaj c pozytywn opini w zakresie przed

onego wniosku

wskazuje jednocze nie zakres terytorialny przeprowadzenia konsultacji.
4. Biuro Obs ugi przekazuje pisemn opini do Komisji.
5. Po wp yni ciu wniosku, Komisja dokonuje jego sprawdzenia w szczególno ci w zakresie
spe nienia wymogów formalnych okre lonych w § 7 pkt 3 niniejszego regulaminu oraz
dokonuje jego oceny merytorycznej z uwzgl dnieniem opinii przed

onej przez Biuro

Obs ugi Mieszka ców.
6. W przypadku gdy wniosek nie odpowiada wymogom formalnym Komisja zwraca go

z

wezwaniem do uzupe nienia braków w terminie 14 dni pod rygorem pozostawienia
wniosku bez rozpoznania.
7. W przypadku nie z

enia uzupe nionego wniosku w podanym terminie wniosek podlega

odrzuceniu.
8. Przy ocenie merytorycznej wniosku Komisja bierze pod uwag przede wszystkim:
a) Zgodno

propozycji

z

obowi zuj cymi

przepisami

ogólnymi

oraz

wewn trzspó dzielczymi,
b) Czy realizacja wniosku wp ynie na popraw estetyki nieruchomo ci lub polepszenia
warunków zamieszkiwania,
c) Czy teren- nieruchomo

której dotyczy wniosek nale y do Spó dzielni,

d) Koszt realizacji wniosku oraz ewentualne koszty jakie b
w przysz

konieczne do ponoszenia

ci.

§9

1. Wniosek odpowiadaj cy wymogom formalnym i oceniony pozytywnie pod wzgl dem
merytorycznym Komisja przedk ada do Zarz du Spó dzielni celem podj cia uchwa y
o przeprowadzeniu konsultacji.
2. Konsultacje przeprowadza Zespó

Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi, który

podejmuje dalsze czynno ci zwi zane z wykonaniem konsultacji.

§ 10
Ogólny nadzór nad prawid owym przebiegiem konsultacji sprawuje Komisja.

§ 11
1. Komisja dzia a na posiedzeniach zwo ywanych ka dorazowo przez Przewodnicz cego,
który kieruje jej pracami.
2. Z przebiegu posiedzenia Komisji sporz dza si

ka dorazowo

protokó który jest

podpisywany przez wszystkich Cz onków Komisji.
3. Komisja podejmuje decyzje zwyk

wi kszo ci g osów a w razie ich równej liczby

decyduje g os Przewodnicz cego.
4. Cz onkowie Komisji zobowi zani s

do brania czynnego udzia u w jej pracach

i dok adnego zapoznania si ze spraw b

przedmiotem konsultacji.

§ 12
Do zada Komisji nale y w szczególno ci:
1. Badanie wymogów formalnych wniosku o przeprowadzenie konsultacji.
2. Ustalenie obszaru obj tego konsultacjami.
3. Nadzór nad prawid owym przebiegiem konsultacji, w szczególno ci:
a) badanie prawid owo ci dor czenia ankiet,
b) badanie wa no ci oddanych g osów,
c) analiza przes anych ankiet i oddanych g osów,

d) analiza i ustalenie wyników konsultacji
4. Sporz dzenie protoko u ko cowego z przebiegu konsultacji wraz z wnioskami.
5. Przed

enie protoko u Zarz dowi Spó dzielni.

§ 13
1. Form

konsultacji pisemnej z W

cicielami jest ankieta wg wzoru stanowi cego

Za cznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
2. Ankieta winna zawiera :
a) zakres dotycz cy konsultowanej sprawy w tym przewidywany koszt realizacji oraz
sposób finansowania,
b) pouczenie,

e

wynik konsultacji b dzie rozstrzygaj cy bez wzgl du na liczb

zwróconych ankiet poniewa ankiety wydane a nie zwrócone b

traktowane jak

osy aprobuj ce,
c) imi i nazwisko osoby uprawnionej wraz z adresem lokalu do którego posiada prawo,
d) stanowisko osoby uprawnionej opatrzone czytelnym podpisem.

§ 14
1. Konsultacja polega na udzieleniu pozytywnej lub negatywnej odpowiedzi na postawione
pytanie lub pytania i na dokonaniu wyboru mi dzy zaproponowanymi wariantami
rozwi za .
2. W przypadku gdy jeden lokal ma kilku w

cicieli nie g osuj oni oddzielnie cz ci

swojego udzia u tylko g osuje jeden z wspó

cicieli w imieniu pozosta ych (jedna

ankieta na jeden lokal).
3. Dopisywane na ankiecie konsultacyjnej uwagi i wnioski nie b

brane pod uwag .

§ 15
Ankiety s dostarczane uprawnionym do g osowania, których dotyczy przedmiotowa sprawa
wraz

ze

stosownym

i miejscem ich zwrotu.

opisem

sprawy

podlegaj cej

konsultacji

oraz

terminem

§ 16
Ankiety b

dostarczane w sposób nast puj cy:

1. Osobom uprawnionym
konsultacjami s

które

zamieszkuj

by Spó dzielni dostarcz

w

zasobach

Spó dzielni obj tych

ankiety bezpo rednio do mieszka

za

pisemnym potwierdzeniem odbioru ankiety.
2. W przypadku nieobecno ci osoby uprawnionej w mieszkaniu poprzez wrzucenie do
skrzynki pocztowej z potwierdzeniem tego faktu przez pracowników administracji.
3. Osobom

uprawnionym które posiadaj

inny adres zamieszkania zwyk ym listem

pocztowym na adres podany do korespondencji.

§ 17
1. Wype nione ankiety nale y zwróci w terminie okre lonym w ankiecie.
2. Ankiety zwrócone po up ywie wyznaczonego terminu uwa a si za niewa ne a g osów
w nich oddanych nie uwzgl dnia si w wynikach przeprowadzonej konsultacji.
3. Ankiety nie zwrócone

traktowane s

jako zgoda na przedstawion

w ankiecie

propozycj .
§ 18
Ankiety winny by

zwracane bezpo rednio do Biura Obs ugi Mieszka ców na danym

Osiedlu, Administracji Osiedla lub Biura Zarz du Spó dzielni , a tak e poprzez wrzucenie
do odpowiednich skrzynek pocztowych podmiotów wyznaczonych do odbioru ankiet , lub
drog pocztow .
§ 19
1. Po up ywie terminu zwrotu ankiet Komisja sporz dza protokó z przeprowadzenia
konsultacji w którym okre la:
Liczb rozdanych ankiet za potwierdzeniem odbioru
Liczb ankiet przes anych listownie
Liczb

ankiet wrzuconych do skrzynek pocztowych przez pracowników

administracji
Liczb ankiet zwróconych
Liczb ankiet nie zwróconych,
Liczb g osów niewa nych

Liczb wa nych g osów liczonych w sposób nast puj cy
- gdy konsultacje przeprowadzane s w jednej nieruchomo ci budynkowej wg
udzia u w nieruchomo ci wspólnej,
- gdy konsultacje przeprowadzane s

na obszarze obejmuj cym kilka

nieruchomo ci budynkowych wg zasady jedna osoba posiadaj ca tytu prawny do
lokalu = jeden g os.
2. Protokó z przeprowadzonej konsultacji wraz z wnioskami Komisja sporz dza w ci gu 14
dni od zako czenia konsultacji i przedk ada do zatwierdzenia Zarz du .

§ 20
1. Wynik konsultacji jest rozstrzygaj cy je eli za jednym z rozwi za w sprawie
poddanej pod konsultacje oddano wi cej ni po ow wa nych g osów (50% + 1).
2. O wyniku konsultacji cz onkowie zainteresowani
informowani s poprzez
wywieszenie og osze na tablicach og osze w nieruchomo ciach obj tych
konsultacjami.
§ 21

Po

przeprowadzeniu

konsultacji

ca a

dokumentacja

post powania

w

sprawie

przeprowadzenia konsultacji przekazywana jest do Biura obs ugi mieszka ców na terenie
którego przeprowadzane by y konsultacje i przechowywana jest przez minimum 3 lata.

§ 22

Regulamin wchodzi w

ycie z dniem .16.-06-2015 roku na podstawie Uchwa y Rady

Nadzorczej nr18/2015 z dnia 16-06-2015 roku.

Na oryginale Regulaminu podpisy Cz onków Rady Nadzorczej.

