
Zahjcznik nr 1 do Uchwaty nr 6/X/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spoldzielni Mieszkaniowej "Lisiniec" w Cz^stochowie z dnia: 10.10.2011 roku

REGULAMIN OBRAD
WALNEGO ZBROMADZENIA

SPOLDZIELNI MIESZKANIOWEJ ,,LISINIEC" Z SIEDZIB^ W CZ^STOCHOWIE

Opracowany w oparciu o zobowi^zanie wynikaja^ce z ust. 3 par. 32 Statutu Spoldzielni;

§1

Postanowienia ogolne
1. Walne Zgromadzenie jest najwyzszym organem Spoidzielni.
2. Czlonek moze brae udzial w Walnym Zgromadzeniu tylko osobiscie, za wyjatidem ust. 3
3. Osoba prawna bierze udzial w Walnym Zgromadzeniu przez ustanowionego w tym celu
pelnomocnika. Czlonkowie maloletni bajiz ubezwlasnowolnieni biora^ udziat w Walnym
Zgromadzeniu przez swoich przedstawicieli ustawowych, opiekunow lub kuratorow,
stosownie do postanowien Kodeksu rodzinnego i opiekunczego.
4 Czlonek ma prawo korzystania na wlasny koszt z pomocy prawnej lub pomocy eksperta.
Osoby, z ktorych pomocy korzysta czlonek, nie sajednakze uprawnione do zabierania glosu.

§2

Procedura zwotywania
1. Zarza^d zwoluje Walne Zgromadzenie przynajmniej raz w roku w ci^gu szesciu miesi?cy po
uplywie roku obrachunkowego.
2. Zarza^d zwoluje Walne Zgromadzenie takze na za^danie:
- Rady Nadzorczej,
- Przynajmniej 1/5 czlonkow Spoldzielni
3. Za^danie zwolania Walnego Zgromadzenia powinno bye zlozone na pismie z podaniem celu
jego zwolania.
4. W przypadku wskazanym w ust. 2 Walne Zgromadzenie zwoluje si§ z zachowaniem
takowego terminu, aby moglo sie^ ono odbyc w ci^gu czterech tygodni od dnia wniesienia
za^dania. Jezeli to jednak nie nastapi, Walne Zgromadzenie zwoluje Rada Nadzorcza, Zwiajzek
Rewizyjny, w ktorym Spoldzielnia jest zrzeszona, lub Krajowa Rada Spoldzielcza, na koszt
Spoldzielni.
5. O czasie, miejscu i porzadku obrad Walnego Zgromadzenia zawiadamia si? Zwia^zek
Rewizyjny oraz Krajowa. Rad? Spoldzielcza^ na pismie co najmniej na 14 dni przed terminem
zebrania. Liczy si? data stempla pocztowego lub data pokwitowania odbioru zawiadomienia.
6. O czasie, miejscu i porzadku obrad Walnego Zgromadzenia zawiadamia si? wszystkich
czlonkow Spoldzielni pisemnie co najmniej 21 dni przed planowanym terminem posiedzenia
7. Zawiadomienie o ktorym mowa powyzej winno zawierac:
- czas, miejsce, porza^dek obrad;
- informacj? o miejscu wylozenia wszystkich sprawozdan i projektow uchwal, ktore beda^
przedmiotem obrad oraz informacj? o prawie czlonka Spoldzielni do zapoznania si? z tymi
dokumentami.
8. Projekty uchwal i zaxlania zamieszczenia oznaczonych spraw w porzadku obrad Walnego
Zgromadzenia maja^ prawo zglaszac:
- Zarzajd;
- Rada nadzorcza
- Czlonkowie.
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9. Projekty uchwal, w tym uchwal przygotowanych w wyniku tych zajian, powinny bye
wykladane na co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
10. Czlonkowie majq. prawo zglaszac projekty uchwat i za^dania, o ktorych mowa w ust. 3,
w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwaly
zglaszanej przez czlonkow Spoldzielni musi bye poparty przez co najmniej 10 czlonkow.
11. Czlonek ma prawo zglaszania poprawek do projektow uchwal nie pozniej niz na 3 dni
przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia.
12. Zarza^d jest zobowiazany do przygotowania pod wzgl^dem formalnym, a nastejmie
przedlozenia pod glosowanie na Walnym Zgromadzeniu projektow uchwal i poprawek
zgioszonych przez czlonkow Spoldzielni.

§3

Zakres dziatania
Do wyla^cznej wlasciwosci Walnego Zgromadzenia nalezy:
1. Uchwalanie kierunkow rozwoju dzialalnosci Spoldzielni.
2. Rozpatrywanie sprawozdan Rady Nadzorczej, zatwierdzanie sprawozdan rocznych i
sprawozdan finansowych oraz podejmowanie uchwal co do wnioskow czlonkow Spoldzielni,
Rady Nadzorczej lub Zarza^du w tych sprawach i udzielanie absolutorium czlonkom Zarzajiu,
3. Podejmowanie uchwal w zwiazku z ocen^polustracyjna^ dzialalnosci Spoldzielni,
4. Podejmowanie uchwal w sprawie podzialu nadwyzki bilansowej (dochodu ogolnego) lub
sposobu pokrycia strat,
5. Podejmowanie uchwal w sprawie zbycia nieruchomosci (prawa wieczystego uzytkowania),
6. Podejmowanie uchwal w sprawie pola_czenia si? Spoldzielni, podzialu Spoldzielni oraz
likwidacji Spoldzielni,
7. Oznaczenie najwyzszej sumy zobowia^zan jaka^ Spoldzielnia moze zaciajna^c,
8.Rozpatrywanie w post^powaniu wewnajrzspoldzielczym odwolan od uchwaly Rady
Nadzorczej,
9. Uchwalanie zmian statutu,
lO.Wybor i odwolywanie czlonkow Rady Nadzorczej,
11.uchwalanie regulaminow Walnego Zgromadzenia oraz Rady Nadzorczej.
12 Podejmowanie decyzji o ewentualnej przynaleznosci Spoldzielni do zwi^zkow
spoldzielczych
13. wybor delegate w na zjazd zwiazku, w ktorym spotdzielnia jest zrzeszona

§ 4

Procedura otwarcia obrad oraz wyboru Prezydium Walnego Zgromadzenia
1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodnicza^cy Rady Nadzorczej lub inny
upowazniony czlonek Rady Nadzorczej.
2. Otwieraja^cy zebranie nast^pnie zarza^dza wybor Prezydium Zebrania w skladzie:
Przewodnicza^cego oraz Sekretarza Zebrania.
3. Czlonkowie Prezydium sa^wybierani w glosowaniu jawnym sposrod nieograniczonej liczby
kandydatow, pochodza^cych z grona czlonkow Spoldzielni obecnych za zebraniu, z
zastrzezeniem ust. 5.
4. Prawo zglaszania kandydatow do Prezydium przysluguje kazdemu uprawnionemu do
glosowania czlonkowi Spoldzielni obecnemu podczas obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Czlonkowie Zarza^du nie moga^ zasiadac w Prezydium Walnego Zgromadzenia.
6. Po zakonczeniu procedury wyborow otwieraj^cy obrady przekazuje przewodniczenie
obradom Przewodnicza^cemu Prezydium.



§5

Przyj^cie proponowanego porz^dku obrad oraz wybory do Komisji Regulaminowych
1. Po przej?ciu obrad Przewodnicz^cy zarz^dza wybory czlonkow nast?puJ3cych komisji
regulaminowych;
a) Komisji Skrutacyjnej w skladzie od 3 do 5 osob, zadaniem ktorej jest:
- sprawdzenie, czy lista obecnosci jest kompletna,
- sprawdzenie prawidlowosci zwolania Walnego Zgromadzenia,
- ustalenie na podstawie listy obecnosci stanu obecnosci czlonkow spoldzielni na Walnym
Zgromadzeniu,
- wykonanie czynnosci zwiajzanych z obsluga^ glosowania,
- sporzajizenie listy zgloszonych kandydatow w wyborach do organow Spoldzielni.
- obliczenie glosow oddanych w glosowaniach jawnych,
- przeprowadzenie tajnych wyborow do Rady Nadzorczej, obliczanie oddanych w nich
glosow
oraz ustalenie wynikow wyborow,
- przeprowadzenie glosowania tajnego w innych sprawach oraz obliczenie glosow i ustalenie
wynikow tego glosowania.
b) Komisji Uchwal i Wnioskow, w skladzie od 2 do 3 osob, zadaniem ktorej jest rozpatrzenie
pod wzgl?dem formalnym i rzeczowym zgloszonych wnioskow i przedlozenie ich Walnemu
Zgromadzeniu w formic projektow uchwal.
2. Z czynnosci Komisji sporza^dza si? protokol, ktory podpisuje Przewodnicza^cy Komisji i jej
Sekretarz, ktory to nast?pnie po zakonczeniu obrad trafia do Sekretarza Prezydium Walnego
Zgromadzenia.. Dodatkowo na koniec obrad Przewodnicza^cy Komisji przedstawia czlonkom
Walnego Zgromadzenia ustne sprawozdanie z zakresu prac komisji.
3. Po zakonczeniu wyborow Czlonkow Komisji, Przewodnicza^cy obrad zwraca si? do
Przewodnicza^cego Komisji Skrutacyjnej z zapytaniem o prawidlowosc zwolania Walnego
Zgromadzenia oraz jego zdolnosci do podejmowania uchwal.
4. W przypadku pozytywnej opinii Komisji Skrutacyjnej Przewodnicz^cy Walnego
Zgromadzenia stwierdza prawidlowosc zwolania obrad oraz jego zdolnosc do podejmowania
uchwal.
5. Nastejinie Przewodnicz^cy odczytuje obecnym proponowany porza^dek obrad podany
czlonkom spoldzielni wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu Walnego Zgromadzenia,
a naste_pnie zarza^dza nad nim glosowanie.
6. Walne Zgromadzenie moze skreslic z porz^dku obrad poszczegolne sprawy lub odroczyc je
do naste_pnego Walnego Zgromadzenia, a takze zmienic kolejnosc spraw w porz^dku obrad.
7. Przyj^cie porz^dku obrad nastejmje zwykla^ wi^kszoscia^ glosow w glosowaniu jawnym.

§6

Tryb procedowania
1. Obrady toczq. si? zgodnie z kolejnosci^ spraw ustalona^ przez Walne Zgromadzenie w
porza^dku obrad.
2. Kazda^ spraw? wnoszon^. pod obrady Walnego Zgromadzenia referuje przedstawiciel
organu do ktorego kompetencji ona nalezy lub inna osoba upowazniona przez Zarz^d
Spoldzielni.
3. Po przedstawieniu sprawy Przewodnicza^cy Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusj?
dotyczaj^ zreferowanego tematu, udzielaja^c glosu wedle kolejnosci osob zglaszaj^cych si?.
4. Przemowienie w dyskusji nie moze trwac dluzej niz 5 minut. W szczegolnie uzasadnionych
wypadkach czas przemowienia moze zostac ograniczony przez Przewodnicza^cego do 3 min



dla kazdego z przemawiaja^cych. Rownoczesnie w przypadku szczegolnie zawilego problemu
Przewodnicza^cy moze przediuzyc czas przemowienia, nie dluzej jednak niz do 10 min.
5. Przewodnicz^cy ma prawo zwrocic uwag£ mowcy, ktory odbiega od tematu dyskusji.
W razie przekroczenia dopuszczalnego czasu przemowienia lub dalszego odbiegania od
tematu, Przewodnicz^cy Walnego Zgromadzenia odbiera przemawiajqcemu prawo
glosu.
6. Poza kolejnoscia^ Przewodnicza_cy Walnego Zgromadzenia udziela glosu:
a) przewodnicz^cemu Rady Nadzorczej,
b) czlonkom Zarza^du,
c) referentowi sprawy b?d^cej przedmiotem dyskusji.
7. Rowniez poza kolejnoscia_ Przewodnicza^cy Walnego Zgromadzenia udziela glosu w
kwestii formalnej. Za sprawe^ formalnq. uwaza si$ wniosek o:
a) przerw? w obradach,
b) ograniczenie czasu przemowien,
c) zamkni^cie listy mowcow w danej sprawie,
d) zamknie_cie dyskusji w danej sprawie i przeprowadzenie glosowania,
e) przerwanie obrad i odroczenie ich dalszej cz^sci na inny termin,
f) przeprowadzenie giosowania tajnego
g) wnioski w innych kwestiach formalnych mogq.cych miec znaczenie dla przebiegu i wyniku
obrad i glosowan, takie jak: sprawdzenie quorum, ponowne przeliczenie glosow itp.
8. W sprawie formalnej poza wnioskodawcq. moze zabierac glos tylko jeden uprawniony do
glosowania uczestnik Walnego Zgromadzenia popieraja^cy wniosek i jeden oponent
wnioskowi.
9. Po zgloszeniu wniosku w sprawie formalnej i wysluchaniu glosow za i przeciw wnioskowi,
Przewodnicza^cy Walnego Zgromadzenia zarza^dza bezzwlocznie glosowanie w sprawie tego
wniosku.

§7

Glosowanie
1. Po wyczerpaniu listy mowcow Przewodnicza^cy Walnego Zgromadzenia udziela glosu
Przewodnicza^cemu komisji uchwal i wnioskow w celu przedstawienia projektu uchwaly
i zgtoszonych do niego w toku dyskusji poprawek i wnioskow.
2. Komisja wnioskowa przedstawia projekt uchwaly oraz zgtoszone do niej poprawki i
wnioski wraz ze swojq. opiniq,
3. Kazdemu czlonkowi Spoldzielni obecnemu na Walnym Zgromadzeniu przysluguje tylko
jeden glos.
4. Glosowanie nad projektami uchwal odbywa si^ w ten sposob, ze najpierw poddaje sie^ pod
glosowanie poprawki w pierwszej kolejnosci najdalej id^.ce, a nastejmie projekt uchwaly wraz
z przyj^tymi poprawkami.
5. Podczas glosowania uwzgl^dnia si§ jedynie glosy oddane ,,za" oraz ,,przeciw" uchwale
/poprawce/
6. Poprawki przyjmowane sâ  zwykl^. wi^kszosci^ glosow.
7. Uchwaly wraz z poprawkami podejmowane sâ  zwykla^ wiejtszoscia^ glosow, poza ponizej
podanymi, dla podj^cia ktorych wymagana jest kwalifikowana wi^kszosci glosow, i tak:
a) 2/3 glosow - w przypadku zmiany Statutu Spoldzielni,
b) 2/3 glosow w przypadku odwolania cztonkow Rady Nadzorczej,
c) 3/4 glosow w przypadku likwidacji Spotdzielni,
8. Uchwaly, wtym w sprawie zbycia nieruchomosci s^ podejmowane niezaleznie od liczy
osob bior^cych udzial w Walnym Zgromadzeniu. Jednakze w sprawach dotycz^cych



likwidacji Spoldzielni, przeznaczenia maj^tku pozostalego po zaspokojeniu zobowia/an
w zwiqzku z jej likwidacjq, zbycia zakladu lub innej wyodrebnionej jednostki
organizacyjnej nalez^cej do Spoldzielni w tym pawilonu handlowego ARS, celem
podjecia uchwaly koniecznym jest aby na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia na
ktorym uchwala bedzie poddana pod glosowanie, uczestniczylo lac/nie co najmniej
polowa ogolnej liczby uprawnionych do glosowania.
9. Glosowanie odbywa si? jawnie z wyjajkiem wyborow i odwolania czlonkow Rady
Nadzorczej oraz w przypadki' odwolywania czlonkow Zarza^du w razie nie udzielenia im
absolutorium.
10. Glosowanie jawne odbywa si? w sprawie kazdej uchwaly oddzielnie przez podniesienie
r?ki na wezwanie Przewodniczajcego Walnego Zgromadzenia .
11. Glosowanie tajne odbywa si? przy pomocy kart do glosowania ostemplowanych pieczatka^
Spoldzielni.
12. Komisja skrutacyjna oblicza glosy oraz ustata i oglasza wyniki glosowania na podstawie
ktorego Przewodniczqcy Walnego Zgromadzenia stwierdza czy uchwala zostala przyj?ta.
Wynik glosowania i stwierdzenie Przewodnicz^cego powinno bye odnotowane w protokole
Walnego Zgromadzenia w odniesieniu do kazdej uchwaly oddzielnie.

§8

Wybory do Rady Nadzorczej
1. Przyst?puj^c do wyborow do Rady Nadzorczej Spoldzielni, Przewodnicz^cy przedstawia
obecnym czlonkom list? kandydatow do Rady Nadzorczej Spoldzielni przygotowana^ w
oparciu o zgloszenia zainteresowanych dokonane przed dniem obrad Walnego Zgromadzenia.
Nast?pnie po jej przedstawieniu ustala, czy wymienieni kandydaci s^ obecni podczas obrad i
czy podtrzymuja^ swoja_ kandydatur?. W przypadku nieobecnosci zainteresowanego lub
cofni?cia zgody na kandydowanie osob? t? pomija si? w glosowaniu. Rownoczesnie
Przewodnicz^cy wzywa do zglaszania innych kandydatow. Wybory dokonywane sâ  sposrod
nieograniczonej liczby kandydatow.
2. Zgloszone kandydatury Komisja Skrutacyjna wpisuje na list? kandydatow w kolejnosci
alfabetycznej ich nazwisk.
3. Glosowanie w wyborach do Rady Nadzorczej Spoldzielni dokonywane jest na
ostemplowanych piecz?cia^ Spoldzielni kartach wyborczych. Karty powinny zawierac imiona i
nazwiska wszystkich kandydatow w kolejnosci ustalonej przez Komisj? skrutacyjna^ na liscie
kandydatow.
4. Uprawnieni do glosowania skreslaj^ nazwisko /nazwiska /kandydatow na ktorych nie chca^
oddac swojego glosu, tak aby pozostala ilosc osob odpowiadaj^ca ilosci obsadzanych miejsc.
5. Jezeli na karcie wyborczej zostanie wi?ksza liczba kandydatow niz ma bye wybrana karta
jest niewazna.
6. Niewazna jest karta uszkodzona lub zniszczona w taki sposob, ze nie mozna ustalic na
kogo glosuj^cy oddal gtos.
7. Jezeli na karcie do glosowania po dokonanych skresleniach pozostala mniejsza ilosc
nazwisk anizeli liczba obsadzanych wakatow karta jest wazna, a glosy zalicza si? tym
kandydatom.
8. Karty wyborcze upowaznionym do glosowania wr?cza Komisja Skrutacyjna po czym
Przewodnicz^cy Walnego Zgromadzenia wyznacza czas na wypelnienie tych kart. Po uplywie
tego czasu Komisja Skrutacyjna odczytuje z listy obecnosci nazwiska uprawnionych do
glosowania i wyczytani kolejno podchodz^c do urny wrzucajq. do niej swoje karty do
glosowania.
9. Po zakonczeniu oddawania glosow Komisja Skrutacyjna otwiera urn?, ustala liczb?



wrzuconych kart co stanowi liczb? glosuja^cych w tym liczb? kart niewaznych, liczb? glosow
oddanych ogolem na wszystkich kandydatow i liczb? glosow na poszczegolnych kandydatow
oraz imiona i nazwiska kandydatow wybranych.
10. Wybrani zostajq. ci sposrod kandydatow, ktorzy w I turze wyborow otrzymali co najmniej
50% oddanych glosow. Jezeli w I turze wyborow nie zostaly obsadzone wszystkie mandaty,
zarzadza si? II tur? wyborow. Do II tury staje tylko podwqjna liczba osob w stosunku do nie
obsadzonych mandatow sposrod tych kandydatow, ktorzy w I turze wyborow otrzymali
najwi?cej glosow.
11. Do Rady Nadzorczej Spoldzielni wchodza^ kandydaci wybrani w I turze wyborow oraz
kandydaci, ktorzy w II turze wyborow otrzymali kolejno najwi?ksza^ liczb? oddanych glosow.
Jezeli dwoch lub wi?cej kandydatow otrzyma taka^ sama^ liczb? glosow co powodowaloby
przekroczenie liczby czlonkow Rady Nadzorczej przeprowadza si? dodatkowe tajne
glosowanie na tych kandydatow.
12. Wyniki glosowania podlegaj^ wpisowi do protokolu Walnego Zgromadzenia,
13. Niniejsz^ procedure^ stosuje si? odpowiednio w przypadku podejmowania uchwaly
0 odwolywaniu czlonkow Rady Nadzorczej lub Zarza^du.

§9

Postanowienia koncowe
1. Wnioski, opinie i dezyderaty w sprawach nie obj^tych porzaxlkiem obrad Walnego
Zgromadzenia mog^byc zglaszane przez jego uczestnikow tylko w punkcie wolne wnioski,
a ktore to wpisuje si? do protokolu bez glosowania. W razie rozbieznosci ocen zgloszonego
wniosku, Przewodnicz^cy mo/c zarz^dzic nad nini giosowanie.
2. Z obrad Walnego Zgromadzenia sporz^dza si? protokol, ktory podpisuja^ Przewodnicza^cy
1 Sekretarz.
3. Przewodnicz^cy i Sekretarz Walnego Zgromadzenia podpisuj^ rowniez uchwaly podj?te
przez Walne Zgromadzenie.
4. W dalszej kolejnosci Przewodnicz^cy po zaznajomieniu obecnych z trescia^ protokolu obrad
zarzadza nad nim glosowanie, celem jego przyj?cia.
5. Po wyczerpaniu wszystkich spraw zamieszczonych w porz^dku obrad, Przewodnicz^cy
oglasza zamkni?cie obrad Walnego Zgromadzenia
6. Protokoly, uchwaly i inne materialy dotycza^ce obrad i glosowania przekazuje si?
Zarzajiowi Spoldzielni.
7. Zarzajd przechowuje protokoly przez okres 10 lat.

Regulamin niniejszy wchodzi w zycie z dniem jego uchwalenia na Walnym Zgromadzeniu
i obowia^zuje do dnia jego uchylenia.

; ,
Nadzwyczajnego Sekretarz Nadzwyczajnego

Walnego Zgromadzenia Walnego Zgromadzenia

Przyj?to na obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dn 10.10.201 Ir


