
Zaiacznik nr 1 do Uchwaty nr 16a/2017 Walnego Zgromadzenia
Spoldzielni Mieszkaniowej "Lisiniec" w Cz?stochowie z dnia:02.06.2017 roku

REGULAMINA RADY NADZORCZEJ

SPOLDZIELNI MIESZKANIOWEJ "LISINIEC"

W CZ^STOCHOWIE

§1

Rada Nadzorcza Spoldzielni zwana dalej Rada, dziala na podstawie Statutu, przepisow ustawy
z dnia 16 wrzesnia 1982r. Prawo spoldzielcze (Dz.U. 2003, Nr 188, poz. 1848 tj., z pozn. zm.);
ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spoldzielniach mieszkaniowych ( Dz.U. z 2003r. Nr 119,
poz.1116, zpozn. zm.) oraz niniejszego regulaminu.

§2

Rada Nadzorcza sprawuje stafy nadzor i kontrol? nad dzialalnosciq. Spoldzielni.

1. Do zakresu dzialania Rady Nadzorczej nalez^ sprawy:

1. Uchwalanie planow gospodarczych i ramowych planow finansowych.
2. Nadzor i kontrola dzialalnosci Spoldzielni a w szczegolnosci:
a) badanie okresowych sprawozdan oraz bilansow,
b) dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spoldzielni^ jej zadari,
c) przeprowadzanie kontroli nad sposobem zalatwiania przez Zarza^d wnioskow organow
Spoldzielni i poszczegolnychjej czlonkow,
d) zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spoidzielni,
e) rozpatrywanie skarg na dzialalnosc Zarz^du,
f) skladanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdan zawieraj^cych w szczegolnosci wyniki kontroli
i ocen^ sprawozdania finansowego,
g) uchwalanie szczegolowych zasad rozliczania kosztow gospodarki zasobami mieszkaniowymi
i ustalanie oplat okreslonych w § 21 Statutu,
h) za^danie od Zarz^du i pracownikow Spoldzielni wszelkich sprawozdan i wyjasnien, przegla^dnie
ksi^g i dokumentow zwiazanych ze stanem majajku Spoldzielni,
i) skladanie sprawozdania ze swojej dzialalnosci Walnemu Zgromadzeniu
j) podejmowanie decyzji w sprawie przeznaczenia dochodow innych niz obowiazkowe,
np. wynajem lokali uzytkowych, dzierzawa gruntow, w celu ich wykorzystania na bieza^
dzialalnosc Spoldzielni,
k) uchwalanie regulaminow Zarza^du,
1) wybor i odwolywanie czlonkow Zarza^du i ustalanie wynagrodzenia dla czlonkow Zarz^du,
1) podejmowanie uchwal w sprawie przystapienia do organizacji spotecznych oraz wyst^powania
z nich,
m) wybor bieglego rewidenta dla badania sprawozdania finansowego,
n) podejmowanie uchwal w sprawach czynnosci prawnych dokonywanych pomi^dzy Spoldzielnia^
a czlonkiem Zarz^du lub dokonywanych przez Spoldzielni^ w interesie czlonka Zarzq.du oraz
reprezentowanie Spoldzielni przy tych czynnosciach; do reprezentowania Spoldzielni wystaj>i
dwoch czlonkow Rady Nadzorczej przez nia^ upowaznionych,
o) uchwalanie regulaminow nie zastrzezonych dla Walnego Zgromadzenia,
p) podejmowanie uchwal w sprawie tworzenia funduszy celowych.



2. W celu wykonania swoich zadan Rada moze w kazdym czasie za^dac od Zarza^du oraz czlonkow
i pracownikow Spoldzielni wszelkich sprawozdan i wyjasnien, przeglajiaj^c ksi?gi i dokumenty
oraz sprawdzac bezposrednio stan majatku Spoldzielni.

§3

1. Rada Nadzorcza sklada si? z od 3 do 5 czionkow wybieranych przez Walne Zgromadzenie
sposrod kandydatow pochodza_cych z grona czlonkow Spoldzielni z zastrzezeniem ust. 2.
2. W sklad Rady Nadzorczej nie moga^ wchodzic osoby, b?d^ce pracownikami Spoldzielni. Uchwala
w sprawie wyboru takiej osoby do Rady Nadzorczej jest niewazna.
3. Kadencja czlonkow Rady Nadzorczej tnva 3 lata.
4. Nie mozna bye czlonkiem Rady Nadzorczej dluzej niz przez 2 kolejne kadencje.
5. Mandat czlonka Rady Nadzorczej wygasa z uplywem kadencji na ktora^ zostal wybrany. Utrata
mandatu przed uplywem kadencji nast?puje w przypadkach:
a) odwolania wi?kszoscia^ 2/3 glosow przez Walne Zgromadzenie
b) zrzeczenie si? mandatu,
c) ustanie czlonkostwa w Spoldzielni.
d) nawiajzania stosunku pracy ze Spoldzielnia^.
6. Na miejsce czionka Rady Nadzorczej, ktory utracil mandat Walne Zgromadzenie dokonuje

wyboru uzupelniaja_cego.

§ 4

1. Pierwsze po wyborze czlonkow Rady posiedzenie Rady zwoluje Przewodniczajcy Walnego
Zgromadzenia w terminie 7 dni od daty odbycia tego Zgromadzenia.

2. Na pierwszym posiedzeniu Rada wybiera Przewodnicza^cego i Sekretarza Rady

§ 5

1. Posiedzenie Rady zwohije Przewodniczajcy Rady, a w razie jego nieobecnosci - Sekretarz.
Zawiadomienie o posiedzeniu Rady wraz z porza^dkiem obrad i materialami dotycz^cymi
realizacji tego porza^dku przesylane s^ czlonkom Rady na pismie najpozniej 3 dni przed data_
posiedzenia.

2. Posiedzenia Rady odbywajq. si? w miar? potrzeb nie rzadziej jednak, niz raz w miesi^cu.
3. Posiedzenie Rady zwoluje jej Przewodniczajcy takze na wniosek:

- 1/3 czlonkow Rady
- Zarz^du Spoldzielni.
W tych wypadkach posiedzenie Rady powinno odbyc si? nie pozniej niz w terminie 3 tygodni od
dnia zlozenia wniosku.

§6

1. Rada moze zaprosic na posiedzenie Rady Czlonkow Zarza^du, czlonkow i pracownikow
Spoldzielni oraz przedstawicieli Zwiazku Rewizyjnego, w ktorym Spoldzielnia jest zrzeszona, a
takze przedstawicieli Krajowej Rady Spoldzielczej.

2. Rada obowiajzana jest zaprosic na posiedzenie czlonkow Zarz^du - jezeli zbiera si? na wniosek
tego organu - a takze czlonkow Spoldzielni, ktorych skarga, wniosek lub odwolanie sq.
przedmiotem obrad.

3. Porza^dek obrad posiedzen Rady przewidziany planem pracy, jako stale punkty powinien
przewidywac:
a) odczytanie i przyj?cie protokolu z poprzedniego posiedzenia;
b) sprawozdanie z wykonania uchwal i wydanych zalecen przez Rad?;
c) informacje o dzialalnosci Zarz^du Spoldzielni i plany na najblizszy okres;



4. Czlonkowie Rady moga^ zglaszac dodatkowe sprawy do porz^dku obrad. Decyzje o
wprowadzeniu tych spraw do porzajdku obrad podejmuje Rada zatwierdzaja^c porz^dek obrad
posiedzenia.

§7

Czionek Rady nie moga^cy uczestniczyc w posiedzeniu obowiajzany jest swojq. nieobecnosc
usprawiedliwic przed posiedzeniem, a gdy nie moze tego uczynic z waznych powodow, w tym
terminie najpozniej w ciaju 7 dni po posiedzeniu.

§8

Posiedzeniom Rady przewodniczy jej Przewodnicz^cy, a w razie jego nieobecnosci Sekretarz,
ktory w tym zakresie ma kompetencje Przewodnicz^cego. Przewodnicz^cy obrad otwiera
posiedzenie Rady. Stwierdza wymaganq. obecnosc czlonkow Rady uprawniaja^ do
podejmowania uchwai, przedstawia porz^dek obrad i poddaje go pod glosowanie, kieruje
obradami Rady oraz zamyka posiedzenie po wyczerpaniu porz^dku obrad.

§9

1. Rada podejmuje uchwaly zwykla^ wi^kszosciq. glosow, przy obecnosci ponad polowy czlonkow
Rady, w tym Przewodnicza^cego, a w razie jego nieobecnosci Sekretarza.

2. Przy obliczaniu wymaganej wi^kszosci glosow dla podj^cia uchwaly uwzgl^dnia si^ tylko glosy
oddane za i przeciw uchwale.

§10

1. Uchwaly rady podejmowane sq. w glosowaniu jawnym.
2. Glosowanie tajne przeprowadzone jest przy wyborach i odwotaniu czlonkow Zarz^du

Spoldzielni.
3. Glosowanie tajne przeprowadza si? takze w innych sprawach - na wniosek co najmniej 1A

czlonkow Rady bior^cych udzial w posiedzeniu.

§11

1. Posiedzenia Rady sâ  protokotowane. Protokol z posiedzenia powinien bye wpisany do ksi^gi
protokolow Rady. Protokol podpisuje Przewodnicz^cy i sekretarz Rady. Protokol powinien
zawierac:
-numer kolejny, dat? i miejsce posiedzenia;
-nazwiska czlonkow Rady oraz czlonkow obecnych;;
-list? zaproszonych gosci i bior^cych udzial w posiedzeniu
-porz^dek obrad;
-zwi^zte streszczenie referowanych spraw oraz oswiadczenia zlozone do protokolu;
-pelny tekst uchwai, wyniki glosowania oraz stwierdzenia ich powzi^cia;
-wnioski czlonkow, ktore nie zostaly uwzgl^dnione, o ile wnioskodawca tego zazajia oraz
sprzeciwy czlonkow Rady zgloszone do protokolu przeciw podjejym uchwalom;

2. Sekretarz Rady prowadzi ksi^gi protokolow Rady oraz rejestr podjejych uchwai. Kazda uchwala
winna bye wpisana do rejestru.

§12

Czlonkom Rady Nadzorczej za udzial w posiedzeniach przysluguje prawo do stalego miesi^cznego
ryczahu bez wzgl^du na ilosc posiedzen w wysokosci brutto 300 zl

§13



Prezydium Rady przekazuje Zarza^dowi Spoidzielni b^dz innym organom (osobom) uchwahy
i wnioski Rady wedtug wtasciwosci, organizuje kontrole^ ich wykonania oraz sktada sprawozdanie
z realizacji tych wnioskow i uchwal na nastepnych posiedzeniach Rady.

§14

Obslug? posiedzen Rady zapewnia Zarza^d. Zakres tej obstugi okreslony jest uchwal^ Rady

§15

Regulamin niniejszy zostal uchwalony przez Walne Zgromadzenie w dniu 02.06.2017r uchwal^ nr
16a/2017 i obowi^zjaje od dnia uchwalenia.

Sekretarzmadzenia


