
REGULAMIN

Rady Nadzorczej Spóldzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościow€j w sieĘcu

uchwalony w dniu 12 czenvca 2019 r. przez walne Zgromadzenie sML-w rv sierpĆu na

podstałvie $ 29 pkt 16 i $ 37 Słatutu SpóIdzielni.

I. Postano$'ienie ogólne.

$1.

Raila Nadzorcza działa na zasadacl't okeślonych przepisami an. 44-16a ustawy Ż dnia 16

września 1982 Ioku Prawo spółdzielcŻe (Dz. U ' z 2018 r. poz.1285), oraŻ postanowieniami

SS 30-37 Statutu i niniejszego Regulaminu.

s2.
1. Rada Nadzorcza składa się z 11 osób rłybranyclr W głosowaniu tajnym przez Walne

Zgromadzenie na okes 3-ch lat spośród nieograniczonej liczby kandydatów będących

człoŃami Spółdzielni'

Jeżeli członkiem Spóldzielni jest osoba prawna do Rady Nadzorczei może być Wybrana

osoba nie będąca człoŃiem Spółdzielni' rvskazana przez osobę pra$Ąlą'

2' Członek Rady Nadzorczej moŻe być odwołany przed upływem kadencji większością 2/3

głosów przez Walne Zgromadzenie' odwołanie człoŃa Rady Nadzorczej następuje w

głosowaniu tajnym'

3. w razie utraty mandatu na skutek odq'ołania' ustania człot]kostwa w Spółdzielni lub

zrzeczen:La się mandatu na mięisce członka Rady Nadzorczej' któIy ut.acił mandat

wchodzi członek uybrany na najblizszym Walnym Zgromadzeniu'

$3.

1' Posiędzenia Rady Nadzorczej zwofuje Przewodniczący Rady a w jego nieobecności

zastępca Przewodniczącego' co naimniej raz na 3 miesiące.

2' Pierwsze posiedzenie nowo \łlbranej Rady Nadzorczej zwołuje Przervodniczący Walnego

Zgromadzenia w ce1u ukonst}tuowania się Rady'

3' Posiedzenie Rady Nadzorczej porł'inno być zwołane na wniosek 1/3 człoŃów Rady

Nadzorczej lub na lłniosek Zarządu w teminie 3 tygodni od dnia zgłoszenia wniosku.

4. Porządęk obrad posiedzenia Rady Nadzorczej ustala PŹeq'odnicząc1 a rł jego

nieobecności zastępca Przewodniczącego.



/ Kazdy członęk Rady Nadzorcze] i Za1ządu fioŻe złożyć rrłriosek o unieszczenię

konkętnej spra\ły w porządku obrad najbliższego lub następnych posiedzeń Rady

Nadzorczej. wniosek taki, o i1e został złożony co najmńej na 2 tygodnie pźed

posiedŻeniem Rady Nadzorczej, jest wiązący i Przewodniczący ]ub zastępca

Przewodniczącego musi sprawę tę umieścić w polu ądku obrad.

$4.

o czasie, miejscu i porządku obrad Rady Nadzorczej jej członłowie i Zarząd

zawiadamiani są pisemnie co najmniej na 7 dni przed tęrminem posiędzenia. Do

zał'iadomień powimy być dołączonę plojekty uqhwał i hrne mate.iały w sprawach, ł:tóre

nrają być roupatlywane przez Radę'

ss.
W posiedzeniu Rady Nadzorczej obowiqzani

Członłowie' któży nie wzięli udziału rv

usprawiedliwić srł'ą nieobecność'

W posiedzeniach Rady Nadzorczej' jej Prezydium oraz komisjach mogą uczestniczyć z

głosen doradczym człoŃowie Zatządu, oraz inne osoby zaploszone |rzez zwołującego

posiedzenie.

Tryb obradowania i podejmorvania uchwał.

$6.

Rada Nadzorcza zdolnajęst do podejmowania uchwał przy obecności co najmliej połowy

składu Rady określonego Statutęm.

Rada Nadzolcza nroże podejmolvać uchrvały jedynie w sprawach objętych porządkien

obrad podanym do lviadomości członkom Rady w formie pisemnej (łącznie z projektami

uchwał) co najmniej na 7 dni przed posiedzeniem Rady Nadzorczej.

Ucl]wały są podejmowane z\łfklą Większością głosów.

s7.
Posiedzęnia Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący Rady lub jego zastępca

st!'ieldzając plawidłowość zwołania zebrania ijęgo zdolność do podęjmowania uchlvał'

Po przedstar.vieniu przez referentół' spla\ly zamieszczonej rv dan1łrr punkcie porządku

obrad i uzyskaniu w tym załresie wyjaśnięń plzedstawicielt Zatządty opinii właściwych

komisji Rady lub zaproszonych gości, Przelvodniczący otwiera dyskusję udzielając

uczestnikom posiedzenia głosu w kolejności ŻgłasŻania się. Za zgodą obecnych dyskusja

może być plowadzona nad ki1konra puŃ1ami porządku obrad łącznie.

są brać udział wszyscy człoŃowie Rady.

po.iedzeniu ft6ir \adzorczej powinni
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2.

3.

2.

L

L



/ z. \\ sprarlcclr lorm lrych Prze\łodniczący rrdziela głosu poza kolejnością zgłaszania się'

Za \łnioski w sprawach fotmalnych uwźa się wnioski w przedmiocie sposobu

oorado*'ania i glosorł ania.

4' Mioski i oślviadczenia do protokófu mogą być zgłaszane ustnie' Na prośbę

Przewodniczącego wnioski i oświadczęnia należy składać na pismie'

$8.

1' w razie' gdy temat obrad lłymaga podjęcia uchwały. Przewodniczący posiedzenia

poddaje zgłoszone wnioski pod głosowarria'

2. Członek Rady Nadzolczej nię uczestniczy w głosowaniu nad uchwałą w spralłię osobiście

go dotyczącej'

3. Głosowanie odbyrł'a się jalvnie z w1jątkiem wyboru i odwołania człoŃów Zarządu' Rada

Nadzolcza może zafiądzić tajne głosolł'anie albo głosolvanie iniennę również w innych

spIawach

4. W razię podejnorł'ania uchwały w głosowaniu jawnym ci człoŃowie Rady Nadzorczej

któży zostali przęgłosowani mają prawo bezpośrednio po ogłoszeniu wyników

głosowania zażądać odnotowania w protokóle, iż sprzeciwiają się podjętej uchwale'

se.
1. Z obrad Rady Nadzorczej spisuje się protokół' który powinien być podpisany przez

Przervodniczącego Rady i seketalza Rady.

2' Uchwały Rady Nadzorczej w sprawach wynikających ze stosunku członkostwa i innych'

rv których członJiowi przysługrrje odwołanie do walnego Zgromadzenia, powimy byó

zaprotokołowane wTaz z uzasadnieniem.

3. Uchwały Rady Nadzorczej podpisują Przewodniczący lub jego zastępca oraz Seketaż'

zaś korespondencję wysyłaną !v imięniu RaĄ Nadzorczej podpisuje Przewodniczący lub

jego zastępca.

4' Protokóły Rady Nadzorczej przechowuje Zarząd.

$ 10.

l' Rada Nadzorcza w1biera człoŃórv Zaftądu w głosorvaniu Tajnvm z ])ieograniczonej

liczby kandydatów powołując w tym celu komisję skrutacyjną.

2' KMdy członek Rady Nadzorczej ma prawo zgłoszenia nie więcej niż jednego kandydata

na nię obsadzone n'lięjsce w ZaŹądzie'

3. Przewodniczący Rady Nadzorczej a jego nieobecności zastępca PŹęwodniczącego

zawiadamia w formie pisen'nej członkólv Rady o prawie zgłaszania kandydatów na

członka Zarządu wskazując tennin przyjmorvania zgłoszeń'



4' ZgłosŻenia należy złożyć w adninistracji Spółdzielni i wymaga ono formy pisemnej ze

wskazaniem imienia i nazwiska kandydata, lunkcji w ZatządziLe najaką kandyduje oraz

jego pisemrrej zgod1 na kcndidorłanie.

5' Po zgłoszeniu kandydatur Przewodniczący Rady Nadzorczej a w jego nieobecności

zastępca Plzev'odnicŻącego ustala ostateczną listę kandydatów w kolejności alfabetycznej

i puŃt dotyczący wyborów członków Zarządu umieszcza w pożądku obrad najbliższęgo

posiedzenia Rady Nadzorczej.

ó. Członkorł'ie Rady Nadzorczej mogą uzależnić roŻpahzenie kandydatur od przedłożenia

dokumentów stwierdzających kwalilrkacje kandydatów, żądać osobistej obecności

kandydata na posiedŻeniu, a takżę postano\\'ić' iŻ wyłanianie kandydatów na członka

Zarządu odbędzie się w &odze konkursy na zasadach ustalonych w uchwale Rady

Nadzorczęj.

s 11.

1. Głosowanie odbywa się pŻez złożęnie karłki wyborczej do umy w obecności komisji

skmtacyjnei.

2' Głosujący skeśla nazwiska kaldydatów, na których nię głosuje.

3' W przypadku' gdy liczba nazwisk jest większa od liczby miejsc w składzie Zarządu

uzraje się kank< rłryb61ę73 71 1ięrłaŻna.

4' Liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oblicza konisja skrutacyjna'

Przewodnicząc'v komisji skrutacyjnej ogłasza rłyniki głosowania.

5' Do Zarządu lrchodzi kandydat, który otrzymał co najmniej 50% oddanych waznych

głosów'

I. Komisja Rady Nadzorczej.

s 12.

l. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Prezydium Rady' w skład którego Wchodzą :

Przewodniczący, jego zastępca' Sekletarz i Przerł,odniczący stałych komisji Rady.

Zadaniem Prezydium jest organizorvanie pracy Rady.

2. Rada Nadzorcza powołuje Że swego grona Komisię Rewizyjną oraz może powołać inne

komisje stałe lub czasowe.

s 13.

l ' Rada NadzorcŻa możę dokonywać Znian rv składzie komisji.

2' Komisja lub Pręzydium Rady Nadzorczej mogą wystąpić do Rady o odwołanię członka

komisji' który nie uczestniczy w posiedzeniach 1ń nie bierze trdziału w jej pracach.



1. Komisje działają zgodnie z planami ich pracy.

2' Sprawozdania i wnioski Przewodniczący komisji przedkłada do lozpatr7€nia Radzie

Nadzorczej.

s ls.

CzłoŃowie komisji wybierają ze swego grona Przewodniczącego, który kieruje jej pracami'

SEKRETARZ
WALNEGO ZGROMADZENIA
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