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REGULAMIN
dotycz~cy zasad, warunkow oraz trybu udost~pniania dokumentow czlonkom

Spoldzielni Mieszkaniowej PGK w Lublinie

Rada Nadzorcza Sp61dzie1ni Mieszkaniowej PGK w Lub1inie, w oparciu 0 art. 18 § 3 ustawy
Prawo sp61dzie1cze i art. 81 ustawy 0 sp61dzie1niach mieszkaniowych oraz § 13 Statutu
Sp61dzie1ni Mieszkaniowej PGK w Lub1inie, usta1a zasady, warunki oraz tryb udost~pnienia
dokument6w czlonkom sp61dzie1ni, 0 kt6rych mowa w Statucie.

1. Otrzymac nieodplatnie odpis aktua1nego Statutu Sp61dzie1ni.
2. Otrzymac nieodplatnie odpisy regu1amin6w uchwa10nych na podstawie Statutu

Sp61dzie1ni.
3. Otrzymac za odplatnosciClckopie um6w zawieranych z osobami trzecimi, uchwal,

protoko16w obrad organ6w Sp61dzie1ni, protoko16w 1ustracji oraz rocznych
sprawozdan finansowych, jd1i nie narusza to praw os6b oraz nie istnieje uzasadniona
obawa, ze czlonek wykorzysta informacje w ce1ach sprzecznych z interesem
Sp61dzie1ni (art. 18 § 3 ustawy Prawo Sp61dzielcze).

Dokumenty 0 kt6rych mowa w punktach 1-3 § 1 udost~pnia si~ w siedzibie Sp61dzie1ni 1ub
przekazuje si~ na pisemny wniosek czlonka w terminie do 30 dni liczClcCod dnia zlozenia
wniosku 1ubw innym terminie usta10nym ze skladajq_cymwniosek.

Roczne sprawozdania finansowe, przyj~te przez Wa1ne Zgromadzenie Czlonk6w SM PGK
w Lub1inie, z zastrzezeniem § 2 niniejszego regu1aminu, udost~pnia si~ czlonkom w terminie
30 dni od daty jego zlozenia w KRS.

1. W przypadku braku zgody na udost~pnienie czlonkowi sp6ldzie1ni dokument6w oraz
materia16w, 0 kt6rych mowa wart. 18 § 3 ustawy Prawo sp61dzielcze, ZarzClcd
Sp61dzie1ni przyczyny odmowy w formie pisemnej przekazuje czlonkowi sp61dzie1ni
w terminie 30 dni 1icZClcCod daty zlozenia wniosku.

2. Od decyzji ZarzClcduprzysluguje czlonkowi prawo zClcdaniarozpatrzenia przez Rad~
NadzorczClcodmowy na podstawie § 24 Statutu Sp6ldzie1ni, jak r6wniez zlozenia
wniosku do SClcduRejestrowego 0 zobowiClczanie Sp61dzie1ni do udost~pnienia
wnioskowanych dokument6w.



Zobowi<tzuje si~ Zarz'td Sp6ldzielni do:
- zalozenia rej estru wydanych kserokopii dokument6w
- zalozenia rejestru udost~pnianych dokument6w
Kazdy czlonek ma obowi'tzek pokwitowae pisemnie zestawienie otrzymanych pismo

Dokumenty wymienione w § 1 pkt. 1 i 2 mog't bye udost~pniane takZe w innej formie niz
odbitki papierowe (np. w formie elektronicznej).

odbitki formatu A 4a). . d - Pierwsza 2,50 zL(brutto) i kazda nast~pna po 0,50 zl (brutto)Je nostronna

odbitki formatu A 4
b). dwustronna - Pierwsza 5 zl (brutto) i kazda nast~pna po 1,0 zl (brutto)

odbitka formatu A 3c). . d - Pierwsza 5 zl (brutto) i kazda nast~pna po 1,0 zl (brutto)Je nostronna

odbitka formatu
d). dwustronna

2. Czlonek Sp61dzielni Mieszkaniowej PGK w Lublinie przed otrzymaniem kserokopii
poz'tdanych dokument6w, przedstawia pracownikowi Sp61dzielni dow6d wplaty wymaganej
kwoty.

Regulamin zostal zatwierdzony na posiedzeniu Rady Nadzorczej Sp61dzielni Mieszkaniowej
PGK w Lublinie w dniu"~drq$;?:~n Uchwa1't Nr ..M i wchodzi w zycie z dniem podj~cia
Uchwaly.

Sekretarz
Rady Nt1o~zej

Elzbieta d~zek

Przewodnicz'tcy~~:zej.
Ewa~



Uchwala Nr .,1·1..12011
Rady Nadzorczej Sp61dzielni Mieszkaniowej

Przedsifbiorstw Gospodarki Komunalnej w Lublinie
z dnia 26.09.2011 r.

WspraWle: uchwalenia Regulaminu dotycz~cego zasad, warunkow oraz trybu
udost~pniania dokumentow czlonkom Spoldzielni Mieszkaniowej PGK
w Lublinie.

Dzialajqc na podstawie § 43 ust. 1 pkt 9 lit. k Statutu Sp6ldzielni, Rada Nadzorcza
postanawia:

1.Uchwalie Regulamin dotycz'lcy zasad, warunk6w oraz trybu udost~pniania dokument6w
czlonkom Sp61dzielniMieszkaniowej PGK w Lublinie.

2. Trese regulaminu stanowi zalqcznik Nr 1 do niniejszej uchwaly.

Uchwala zostala podj((ta w glosowaniujawnym f ..glosami" za ",
{) ." 0 ".......... "przeclw , "wstrzymuJClcylTIlSl(( .
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