
REGULAMIN 

Rozpatrywania skarg i wniosków złożonych w S.M. „Ustronie” w Radomiu. 

 

Podstawa prawna: § 41 ust.1 pkt. 11 

  § 1 

1. Regulamin określa zasady przyjmowania oraz rozpatrywania skarg  

i wniosków składanych do Spółdzielni Mieszkaniowej „Ustronie”  

w Radomiu. 

2. Przepisy niniejszego Regulaminu maja zastosowanie do skarg i wniosków 

składanych przez członków Spółdzielni, właścicieli lokali niebędących 

członkami Spółdzielni i najemców lokali w zasobach Spółdzielni jak 

również przekazanych przez media tj. redakcje prasowe, radiowe  

i telewizyjne oraz organizacje i instytucje społeczne, a także do materiałów 

prasowych i innych opublikowanych wiadomości , jeżeli mają znamiona 

skargi lub wniosku i zostały przesłane przez w/w redakcje. 

 

 § 2 

1. Skargi i wnioski mogą być składane w formie pisemnej lub ustnej. 

2. Skargi lub wnioski w formie pisemnej przyjmuje się w sekretariacie 

Spółdzielni gdzie rejestruje się  je w rejestrze skarg i wniosków. 

3. Członkowie Zarządu Spółdzielni przyjmują w sprawach skarg i wniosków 

w poniedziałki w godzinach od 1500 – 1700 . 

4. Członkowie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ustronie” 

przyjmują w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek miesiąca w 

godzinach 1530 – 1700  w siedzibie Spółdzielni  

 

                                               § 3 

1. Rejestr skarg i wniosków ewidencjonowanych w porządku 

chronologicznym obejmuje następujące rubryki. 

1) Numer kolejny wpisu, 

2) Źródło i datę wpisu,  

3) Przedmiot sprawy, 

4) Informacje dotyczącą rozpatrzenia, datę oraz sposób załatwienia, 

5) Uwagi. 

2. Rejestr skarg i wniosków prowadzony jest przez pracownika Działu 

Organizacyjnego Spółdzielni. 

 

§ 4 

1. Zarząd rozpatruje wszelkie skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania 

Spółdzielni, w tym w szczególności dotyczące pracowników Spółdzielni. 



2. Rada Nadzorcza Spółdzielni rozpatruje na najbliższym posiedzeniu skargi 

i wnioski dotyczące funkcjonowania Spółdzielni, w tym w szczególności 

dotyczące Członków Zarządu.  

§ 5 

1. Osoba odpowiedzialna za rozpatrzenie skargi lub wniosku przygotowuje 

dokumentację wyjaśniającą i przedkłada całość materiałów Zarządowi.  

2. Zarząd podejmuje decyzję o sposobie rozpatrzenia skargi lub wniosku. 

                                                    § 6 

1. Załatwienie skargi lub wniosku powinno nastąpić nie później niż w ciągu 

miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane w ciągu dwóch miesięcy 

od dnia ich otrzymania. Wnoszący skargę lub wniosek powinien być 

poinformowany na piśmie o niezałatwieniu sprawy w/w terminach  

z podaniem przyczyny zwłoki i wskazaniem nowego terminu załatwienia 

sprawy.  

2. W rejestrze skarg i wniosków zostaje odnotowany fakt o sposobie 

załatwienia skargi lub wniosku a całość dokumentacji zostaje przekazana 

do pracownika odpowiedzialnego za sprawy członkowskie i ogólne  

w Spółdzielni w celu archiwizacji. 

 

§ 7 

1. Decyzję w sprawie sposobu rozpatrywania skarg i wniosku podejmuje 

Zarząd Spółdzielni albo Rada Nadzorcza – zgodnie z posiadanymi 

kompetencjami. 

             § 8  

Niniejszy regulamin został zatwierdzony Uchwałą Nr 66 Rady Nadzorczej w 

dn.12.05.2015 r. i wchodzi w życie  z dniem zatwierdzenia.  

 


