ZARZAJDZENIE Nr...

Zarzqdu Robotniczej Spotdzielni Mieszkaniowej
,,Praga"
dotycza.ce wprowadzenia zmian w ,,Regulaminie w sprawie organizowania i funkcjonowania
parkingow spotecznych w RSM ,,Praga""
Zarzqd Robotniczej Spotdzielni Mieszkaniowej ,,Praga" dziatajgc na podstawie § 44 ust. 1
statutu postanawia:

§1
W regulaminie organizowania i funkcjonowania parkingow spotecznych w RSM ,,Praga",
wprowadzonym zarzqdzeniem nr 10/2003 Zarzqdu RSM ,,Praga" postanawia sie. dokonac
naste_puJ3cych zmian:
1. w § 1 w ust. 1 po dotychczasowej tresci dodac zdanie: ,,Na potrzeby niniejszego
Regulaminu pod poje_ciem ,,Cztonkowie Spotdzielni" nalezy rozumiec osoby be.da.ce
cztonkami RSM ,,Praga" oraz inne osoby posiadajqce tytut do zamieszkiwania w lokalu
mieszkalnym, w danym osiedlu."
2. w § 5 dodac ust. 12 w brzmieniu:
,,Uzytkownik parkingu moze parkowac nie dopuszczony do ruchu pojazd
na przydzielonym miejscu parkingowym przez okres do 6 miesie_cy pod warunkiem
pokrywania przez niego optat ustalonych przez Zarzqd Parkingu, po czym zwalnia
to miejsce na rzecz oczekujqcego na wejscie na parking.
Poprzedni uzytkownik ma zagwarantowane prawo do tego miejsca przez okres
jednego roku na warunkach jak w ust. 10 niniejszego paragrafu."
3. w § 6 ust. 1 dodac pkt. 3) w brzmieniu:
,,Komisja Rewizyjna Parkingu - w przypadku jej powotania, zgodnie z § 6 ust. 2."
4. w § 6 dodac ust. 2 w brzmieniu:
,,Zebranie Uzytkownikow Parkingu moze powotac Komisje. Rewizyjnq Parkingu, ktora
okresie sprawozdawczym be_dzie sprawowac biezgcy nadzor nad przestrzeganiem
Regulaminu przez Zarzqd Parkingu."
5. w § 7 ust. 1 dodac pkt. 4) w brzmieniu:
,,dokonuje wyboru Komisji Rewizyjnej Parkingu w sktadzie 3 osob, z zastrzezeniem
postanowieri § 6 ust. 2."
6. w § 7 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
,,Zebranie moze podejmowac uchwaty w obecnosci co najmniej potowy
Uzytkownikow Parkingu - I termin zebrania. W przypadku uczestniczenia w zebraniu
mniej niz potowy Uzytkownikow Parkingu Zebranie Uzytkownikow Parkingu powinno
zostac zwotane w innym terminie - II termin zebrania. W przypadku uczestniczenia
w zebraniu zwotanym w II terminie mniej niz potowy Uzytkownikow Parkingu, kolejne
zebranie moze bye zwotane po 15 minutach od poprzedniego terminu zebrania.
Zebranie moze wowczas podejmowac uchwaty zwykta. wie.kszosciq gtosow

w obecnosci co najmniej 1/4 ogolnej liczby Uzytkownikow Parkingu, ale nie mniejszej
niz 10 osob."
7. w § 8 ust. 4 pkt. 3 lit b) po dotychczasowej tresci kropke, skresla sie, i dodaje stowa:
,,za dany rok."
8. w § Sdodac ust. 7 wbrzmieniu:
,,Do zadan Komisji Rewizyjnej Parkingu nalezy biezqcy nadzor nad przestrzeganiem
Regulaminu przez Zarzqd Parkingu i wydawanie opinii o tej dziatalnosci na koniec
kazdego roku od daty wyboru Zarzqdu. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Parkingu
sporzqdza sie_ protokot."

§2
Tekst jednolity ,,Regulaminu w sprawie organizowania i funkcjonowania
spotecznych w RSM ,,Praga"" stanowi zatqcznik do niniejszego Zarzqdzenia.
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§3
Niniejsze zarzqdzenie wchodzi w zycie w ciqgu trzech miesi^cy od dnia ogtoszenia.
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