
Regulamin  
Rad Osiedli Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Katowicach 

 
 

§ 1 
 

Rady Osiedlowe działają na podstawie §§ 90-93 Statutu Spółdzielni oraz niniejszego 
regulaminu. 
 

§ 2 
 

1. Rady Osiedlowe są organami Spółdzielni, które działają w interesie członków 
zamieszkałych na terenie danego osiedla i współpracują z Administracjami Osiedli. 

2. Rada Osiedla współdziała z innymi organami Spółdzielni na rzecz gospodarczego 
rozwoju osiedla oraz prowadzenia działalności społecznej, wychowawczej, kulturalnej 
i sportowej. Rada Osiedla, reprezentuje potrzeby mieszkańców danego osiedla, 
wobec organów spółdzielni. 

3. Organem współdziałającym z Radami Osiedlowymi są Komitety Nieruchomości, 
których zakres działania i tryb funkcjonowania określa stosowny regulamin 
zaopiniowany przez Radę Osiedla i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółdzielni. 

 
§ 3 

 
1. Rada Osiedla składa się z 5 do 7 członków Spółdzielni zamieszkałych na danym 

osiedlu, wybranych przez członków Spółdzielni zamieszkałych na osiedlu 
odpowiadającemu zasięgowi Rady Osiedla, uczestniczących w Walnym 
Zgromadzeniu. Kadencja Rady Osiedla trwa 3 lata. 

2. Trzyletnia kadencja Rady Osiedla trwa od danej części Walnego Zgromadzenia, na 
której została wybrana do danej części Walnego Zgromadzenia, która dokona wyboru 
na następną kadencję. Członkiem Rady Osiedla można zostać na dowolną liczbę 
kadencji. 

3. Liczbę członków poszczególnych Rad Osiedli określają członkowie Spółdzielni 
zamieszkali na danym osiedlu uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu.  

4. W skład Rady Osiedla nie mogą wchodzić pracownicy Spółdzielni zatrudnieni  
w administracji tego osiedla. 

5. Członkowie Rad Osiedla są wybierani na Walnym Zgromadzeniu przez członków 
Spółdzielni zamieszkałych na osiedlu, odpowiadającemu zasięgowi Rady Osiedla, 
uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu, a w przypadku Walnego Zgromadzenia 
odbywanego w częściach, na tej części Walnego Zgromadzenia, która odpowiada 
zasięgowi Rady Osiedla. 

6. Rada Nadzorcza ustala terytorialny zasięg działania poszczególnych Rad Osiedlowych. 
 

§ 4 
 

1. Mandat członka Rady Osiedla wygasa z upływem kadencji, na którą został wybrany. 
2. Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje na skutek :  

- rezygnacji,  



- ustania członkostwa w Spółdzielni,  

- zmiany miejsca zamieszkania poza rejon danego osiedla,  

- odwołania przez członków Spółdzielni zamieszkałych na osiedlu odpowiadającemu 
zasięgowi Rady Osiedla uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu, którzy dokonali 
wyboru danej osoby do Rady Osiedla, zwykłą większością głosów. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 na miejsce członka Rady Osiedla, który utracił 
mandat, uprawnieni członkowie Spółdzielni zamieszkali na osiedlu, odpowiadającemu 
zasięgowi Rady Osiedla, uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu, mogą dokonać 
wyboru innego członka Rady Osiedla na okres do końca kadencji. 

 
§ 5 

 
Do zakresu działania Rady Osiedla należy: 

1) Współdziałanie z Radą Nadzorczą i współpraca z Administracją Osiedla, 

2) Współdziałanie z Zarządem i Radą Nadzorczą przy ustalaniu planów remontów i 

programu działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej, 

3) Współpraca z Kierownictwem Administracji Osiedla, 

4) Opiniowanie tworzenia lub likwidacji na terenie osiedla placówek gospodarczych i 

socjalnych, 

5) Koordynowanie działalności społecznej i kulturalno-oświatowej na terenie danego 

osiedla,  

6) Organizowanie pomocy i opieki społecznej, 

7) Organizowanie i powoływanie społecznych komisji rozjemczych  

8) Współdziałanie z samorządem terytorialnym i organizacjami społecznymi w 

dziedzinie realizacji zadań gospodarczych o charakterze ogólnomiejskim w 

porozumieniu z Zarządem i Radą Nadzorczą,  

9) Prawo uczestnictwa w doraźnych kontrolach i odbiorze technicznym robót 

wykonywanych na osiedlu przy obligatoryjnym powiadomieniu Rady Osiedla o tym 

odbiorze, zgodnie ze stosownym regulaminem w sprawie zlecania robót 

remontowych, budowlanych i konserwacyjnych i warunkami umowy,  

10) Podejmowanie działań zmierzających do przestrzegania przez mieszkańców 

obowiązków wynikających z regulaminu porządku domowego oraz dbałości o 

utrzymanie porządku i czystości w budynkach i ich otoczeniu  

11) Współdziałanie z Zarządem Spółdzielni, w zakresie aktualizacji planu 

zagospodarowania przestrzennego dotyczącego nieruchomości wchodzących w skład 

danej Administracji,  

12) Okresowa ocena pracy Administracji Osiedla. 
 

§ 6  
 

(skreślony) 
 

§ 7  



 
1. Dla sprawnego wykonywania swoich zadań Rada Osiedla wybiera ze swego grona 

przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza oraz powołuje w miarę 
potrzeb komisje. 

2. Prezydium Rady Osiedla tworzą: Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego  
i Sekretarz. 

3. Komisja w ramach ustalonego dla niej zakresu działania, przekazuje administracji 
osiedla wnioski i opinie wynikające z podjętych przez nią ustaleń. 

4. Komisje Rady Osiedla – każda w ustalonym dla niej zakresie działania – są 
zobowiązane do przedstawienia Radzie Osiedla w terminach ustalonych przez 
Prezydium Rady Osiedla informacji o wynikach swoich prac, o realizacji wysuniętych 
przez nie wniosków przekazanych administracji osiedla oraz o przebiegu realizacji 
planów remontów i stanie gospodarczym osiedla. 
W przypadku braku realizacji przez administrację osiedla przedstawionych wniosków 
lub opinii, Rada Osiedla przekazuje sprawę do rozpatrzenia Zarządowi. 
 

§ 8  
 

1. Posiedzenia Rady osiedla odbywają się w miarę potrzeb z tym, że nie rzadziej niż 
jeden raz na kwartał. 

2. Posiedzenia Rady Osiedla zwołuje przewodniczący lub jego zastępca. 
3. W zależności od spraw objętych porządkiem obrad, prawo do udziału w 

posiedzeniach Rady Osiedla z głosem doradczym mają przedstawiciele innych 
organów Spółdzielni. 

4. Członkowie Rady Osiedla oraz inne osoby uczestniczące w posiedzeniach powinni być 
zawiadomieni o dacie posiedzenia przynajmniej na 5 dni przed ustalonym terminem. 

 
§ 9  

 
1. Rada Osiedla zdolna jest do podejmowania wniosków i opinii przy obecności co 

najmniej połowy aktualnego stanu członków Rady. 
2. Wnioski i opinie podejmowane są zwykłą większością głosów. 

 
 

§ 10 
 
Posiedzenia są protokołowane. Protokoły podpisują: przewodniczący i sekretarz Rady 
Osiedla. 
 

§ 11 
 
Rada Osiedla składa Radzie Nadzorczej roczne informacje ze swej działalności na koniec roku 
kalendarzowego. 

 
§ 12  

 
Członkowie Rady Osiedla otrzymują wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Rady  



w wysokości i na zasadach określonych w § 61 ust. 8, 9, 10 Statutu Spółdzielni.  
 

§  13  
 
1. Obsługę Rady Osiedla prowadzi na jej żądanie administracja osiedla, której kierownik 

wyznacza pracownika do prowadzenia dokumentacji Rady Osiedla. 
2. Wszystkie dokumenty i materiały związane z działalnością Rady Osiedla przechowuje i 

zabezpiecza kierownik administracji osiedla. 
 

§  14  
 
Tekst jednolity nin. regulaminu został uchwalony przez Radę Nadzorczą SM „Górnik” 
uchwałą nr 32/2010 z dnia 23.08.2010 r. oraz uchwałą nr 4/2016 z dnia 16.05.2016 r. 


