
UCHWAŁANR3612014
RADY NADZORCZEJ SM,,ODRA,,

Z DNIA 26.05.2011r.

Zgodnie z §57 pkt. 29 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza SM ..ODRA"
dol<onuje następującej zniany w ,,Regulaminie udostępniania dokurrrelrtórł
członkom SM ,,ODRA" w Policach:

§1

Do § 9 ust.2 po dotychczasowyrn zapisie dodaje się zapis o treści:
,,zgodnie z wzorem,,Wniosku o udostępnienie dokumentów", stanolviacvm
załącznik Nr l do niniejszego Regulaminu".

§2

W § l 1 ust.i skreśla się zapis o treści:
,,Lista wyznac zony ch pracowników stanowi załag.znlk do niniejszego
Regulaminu".

§3

W pozostałym zakresie Regulamin nie ulega zmianie.

Uchwala wchodzi w życie z dniern jej podjęcia.

Zaprzyjęciem uchwały głosowało ..9 osób

Przeciw uchwale głosowało . P. osób
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(ilrrię i nazrł,isko zainteresowanego)

(adres)

(telefon kontaktorły)

Załącznik Nr J do Regulanlillrr Lldtrstepnianin
dokumentów człorlkonl SVt ..()DRA"

PoIice. dnia

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DOKLIMENTÓ\łl

Na podstawie art. 8l ustaw1, z dnia 15.I2.2000r, o spółdzielniach

Zarząd Społdzielni Mieszk an i owej
,,oDRA"

ul. Piaskorva l0l
72-0l0 Police

nieszkaniowych (Dz..U, z2003r, nr l19, poz. 1116 zpóżn. zmianami). Statutu
SM,,ODRA" w Policach i ,,Regularrrinu udostępniania dokumentów członkoIn
SM,,ODRA" wnioskuję o udostępnienie mi n/w dokumentów:

w celu

Oświadczam. że jestem człoŃiem Spółdzielni Mieszkaniowej ,.ODRA'' w Policach o
nunlerze członkowskjm
Jednocześnie zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy: wszelkich danyclr osobowych. nloea.cr ch znajdou,ac
się rv w,'w dokunentach, chronionych Ustawą o ochronie danych osobowych (tekst.jednolit1: Dz, L], l :0()][,. Nr
l01, poz. 926 z póżn zmianami) i danych uzyskanych w wyniku wglądu do dokumentów

(seria i nr dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość zainteleso\ł,atlego )

(data i cz_rłeln_r. poclpis )

W,'w dokumenty udostępniono mi do wglądu w dniu

( data i czytelny podpis 1



Decyzja Zarządu Spółdzielni Mieszkarriowej .,ODRA" z dlria .......,..............

o wrriosek członka rozpatrzono poz}tywnie
o wniosek człoŃa rozpatrzono negatywnie

":::-:*]:-:l1]*:"l:"*.::::-]........:.......''....'.'

Komórka odpowiedzialna za rejestrację wrriosku lub wskazany pracownik Spółdziclni

(podpis członka ZarzirdLl)


