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zasad gronładzenia i ri3 karą'srylr'ania
bezpieczeństrt a na osiedlach ńęd'ąc3'ch
Lipnie".

ZaŁa,ezł|k do uehrr'a.ł1' nr i 5l2ł14
Rad3' Nadzoreze j z dnla |6.B6.2łL4 r.

śroclkór', !łnansoii,5,ch .,FilnduSZLł popra\1n'
rł zarządzaniu SpóIdzielni,fulieszkauicrrej w.

Niniejsz1' Regularnin określa zasady grotnadzenia i r.łyk oruystafiia Środkólv finansorłych
,,Funduszu poprawy bezpteczeństłva na osiedlach będąc'v chw zarządzaniu Spółdzielni.''

$1
Srodki funduszu na rcalizację poprawy funduszu bezpieezeństwa na osiedlach będących rł,
zarządzaniu Spółdzięlni Mieszkaniorł'ej rł'Lipnie lnogąpochadziĆz następujących źtodeł:

1' opłat na realizację programu w zakresie popra1łT/ bezpieczeisfwa, jako
wyodrębnionego składnika opłat eksploatacyjnych, u,edług stawęk uchwalonych
przez Radę Nadzorczą którą ponoszą:

a) Członkorvie Spół dzielni.
b) osoby nie będące członkami Spółdzieini, a posiadające Ę.tuł prarvny do

lokalu (spółdzielcze rł4asnościor,ve plalvo bądź odrębna własność),
c) osoby posiadające spółdzielcze pralvo do lokalu uą.tkorvegobądź

właściciele Ęch lokali jako uyodrębnion'v składnik opłaty za1oka1
uż1'tkowy.

2. Części nadwyzki bilansowej przeznaczonej na ten cel łv prąpadku podjęcia takiej
uchrł,ały przez'Walne Zgromadzente.

3. Otrzynanych darowizn.
4. odszkodou,an z finn ubezpieczeniorłrych za szkod1, rł, monitoringu i osprzęcię iub

innych utządzeń maj ących wp ływ n a b ezp i e czeństwo rni e szkańców.

$2'V/ prz}padku uchrvalenia przez Radę Nadzorczą stosorł,nej opłaĘ,' o której mo\Ą/a w $ 1

punk1 1, jednostk ąrozliczeniowąj est lokal'

$3

1. Srodki finansowe gromadzone lv celu rcalizacjiplogramu popra\łT bezpieczeństwa
zasobach mieszkanio\Ąych w Spółdzielrri, będąprZezrraczonę w szczego\ności na:

a) Zakup i instalację systemu monitorin gv, wraz z niezbędnym ospizętem w cę1u
monitororł'ania osiedli,

b) Napraw1, i konsenvację systemu monitoringu,
c) Rozbudowę oraz w1'mianę istniejących systemów ośrł,ietlenia terenów Spółdzielni,
d) Montaż elektroniczn1,ch systemów sygna1i zacjt napadu i włamari,
e) Montaz instalacji domofonorłych ił, przypadku icń braku oraz modernizację istniejących

instalacj i domofonorł1'ch i zastąpienie i ch insta}acj ami u,ideo fonow1,ni,
ł Upowszechnianie informacjinatemat mozlirł,ości zwroc;łasię o pomoc lł, trudnych
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s1'tuacjach (acires;'" telefony. zak-resY zautatła l,o1icji i Straz1: h4iejs1iiej).
ei Podejrrrorvanie działa]:rości edukac1',jnej skierorł,arłej do ilrieszliaticórł_rv zaklesie urrikania

zagtoŻeń. przeci-wdziałaniaskutkonr' v'-spóipraca z nredianri i insĘ.tucjarli edulłacyin3,mi.

2' W prz;padku gd1' nieruchorrrości darre'so osiedla mają Zaspokojone potrzeb\l rłl
zakresie popra\ĄT,' bezpteczeńsfil'a a r',ystępują inne potrzeb)' \\- ZakJesie renrontórv
bądź konseń\'acji istnieje rnozliłvość rł1'korzystania dotycirczas zgromadzon-vch
środkórł' Funduszu na te cele. Decy{ę .u tym zakresie podejrrruje Rada Nadzorcza
La rł'niosek Zarzalu. Warunkiem unrozliw_iającym podjęcie takiej decyzji jest
\ly stąp i en ie z takąini cj atywą ptzez s amych rnies zkańc órł, dane go o s ied| a.

s4
1. Ewidencję wpĘłruów' i rozIiczenie rł1,dątkórł' prov'adzi się odrębnie dla każde.j

nieruchomości.
2' W r'vypadku gdy urządzenia słuzące poprawie bezpieczenstwa zostaĘ zainstalowanę

na danym osiedlu, rczliczenie następuje proporcjonalnie do powierzchni budynkórł,
danego osiedla.

3. Wydatki ponoszonę na paszczegóine osiedla mogą ptzekaczac zaęwidęncjonolvane
wpły\ły.

$s
W spralvach nie ureguior.vanych postanowieniami niniejszego regularninu decyzje

podej rnuj e Zarząd Spółdzielni.

Przewo dn iczący Rady Nadzorczej
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Dariusz Onoszko

Sękrętarz Rady Nadzorczej


