
R E G U L A M I N 

KOMISJI   INWESTYCYJNEJ   I   G. Z. M.   RADY   NAD ZORCZEJ   

Spółdzielni  Mieszkaniowej  „PARKITKA”  w  Cz ęstochowie   

 

 

§   1. 

 

Komisja  Inwestycyjna  i  GZM  powołana  jest  przez  Radę  Nadzorczą  Spółdzielni,  na  

podstawie  §  46  ust.  1  pkt.  23  Statutu  Spółdzielni  dla  sprawniejszego  wykonania  

jej  zadań  statutowych. 

 

§   2. 

 

1.   Komisja  Inwestycyjna  i  GZM  składa  się  z  3  -  7  osób  powołanych  przez  Radę 

      Nadzorczą  spośród  jej  członków  na  okres  trwania  kadencji  Rady  lub  osób  nie 

      będących  członkami  Rady,  dołączonych  w  skład  Komisji  za  zgodą  Rady. 

 

2.   Rada  wybiera  Przewodniczącego  Komisji,  którym  jest  wyłącznie  członek  Rady,   

      a  jego  zastępcę  oraz  sekretarza  -  członkowie  Komisji  na  pierwszym  zebraniu 

      konstytuacyjnym. 

 

§   3. 

 

1.   Rada  Nadzorcza  może  odwołać  członków  Komisji  i  powołać  na  ich  miejsce  inne 

      osoby. 

 

2.   Odwołanie  może  nastąpić  w  przypadku  niewywiązywania  się  członków  Komisji   

      z  przyjętych  na  siebie  obowiązków. 

 

§   4. 

 

W  pracach  Komisji  mogą  brać  również  udział  z  głosem  doradczym  osoby  

zaproszone  przez  Przewodniczącego  Komisji,  z  urzędu  członkowie  Prezydium  Rady  

i  Zarządu  oraz  delegowani  przez  nich  pracownicy. 

.  /  . 
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§   5. 

 

1.   Komisja  współpracuje  z  innymi  komisjami  Rady.  W  miarę  potrzeb  odbywa 

      wspólnie  z  nimi  posiedzenia. 

 

2.   Komisja  może,  za  zgodą  Rady  zaprosić  do  współpracy  osoby  nie  będące 

      członkami  Rady,  a  w  szczególności  rzeczoznawców  oraz  powołać  podkomisje 

      dla  zajęcia  się  określonymi  zagadnieniami. 

 

§   6. 

 

Przewodniczący  Komisji,  w  razie  jego  nieobecności  zastępca  przewodniczącego,  

kieruje  pracami  Komisji,  zwołuje  jej  posiedzenia  oraz  utrzymuje  stałą  łączność   

z  Prezydium  Rady  i  Zarządem  Spółdzielni. 

 

§   7. 

 

1.   Posiedzenia  Komisji  odbywają  się  w  miarę  potrzeby,  przynajmniej  dwa  razy 

      w  roku. 

 

2.   Członkowie  Komisji  oraz  osoby,  o  których  mowa  w  §  4  powinni  być   

      zawiadomieni  o  terminie  posiedzenia  i  porządku  obrad  co  najmniej  na  dwa  dni 

      przed  posiedzeniem. 

 

3.   Członkowi  Komisji  służy  prawo  uzupełnienia  porządku  obrad  sprawami  przez 

      niego  wnoszonymi. 

 

§   8. 

 

Komisja  nie  może  podejmować  uchwał  w  zastępstwie  Rady. 

Sprawozdania,  opinie  i  wnioski  Komisji  rozpatrywane  są  przez  Radę  Nadzorczą. 

 

 

.  /  . 
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§   9. 

 

Uchwały  Komisji  zapadają  zwykłą  większością  głosów  przy  obecności  więcej  niż  

połowy  członków,  w  tym  przewodniczącego  lub  jego  zastępcy. 

W  przypadku  równości  głosów  rozstrzyga  głos  przewodniczącego. 

Głosowanie  odbywa  się  jawnie. 

 

§   10. 

 

Posiedzenia  Komisji  są  protokółowane.  Protokóły  podpisują  członkowie  Komisji  

obecni  na  posiedzeniu. 

 

§   11. 

 

Do  zadań  Komisji  należy : 

 

  1.   Opiniowanie  i  wnioskowanie  w  zakresie  projektów  planów  inwestycyjnych   

         i  GZM  Spółdzielni. 

 

2. Prowadzenie  kontroli  zleconych  przez  Radę  Nadzorczą. 

 

  3.   Opiniowanie  ofert  wykonawców  na  podstawie  „Regulaminu  udzielania  

         zamówie ń  na  roboty,  dostawy  i  usługi  budowlane  wykon ywane  na  rzecz 

         SM „PARKITKA”  w  Cz ęstochowie” . 

 

  4.   Wykonywanie  innych  czynności  na  podstawie  uchwały  Rady  Nadzorczej 

 

§   12. 

 

Niniejszy  Regulamin  został  uchwalony  przez  Radę  Nadzorczą  Spółdzielni  

Mieszkaniowej  „PARKITKA”  w  Częstochowie  i  obowiązuje  od  dnia  podjęcia  uchwały. 

 

 

.  /  . 
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§   13. 

 

Jednocześnie  traci  moc  obowiązywania  „Regulamin  Komisji  Inwestycyjnej  i  GZM 

Rady  Nadzorczej  SM „PARKITKA”  w  Cz ęstochowie”  zatwierdzony  przez  Radę 

Nadzorczą  w  dniu  9.02.1999r  Uchwałą  Nr  21/99. 

 

Regulamin  zatwierdzono  Uchwałą  Nr  68/2004  Rady  Nadzorczej  na  posiedzeniu   

w  dniu  26.10.2004 r. 


