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Regulamin Rady N-adzorczej Spodzielni Mieszkaniowej w Lłpnie *

PoDsTAwY DZIAŁANIA RADY NADZORI]ZEJ

$1
Rada Nadzorcza działa na podstawie ustawy z dnia 16 września 1982 roku prawo

spółdzielcze ( Dz. U. z20l3r. poz.1443 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 15
grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 20l3r. poz.lŻŻ2) )

postanowień Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Lipnie i niniejszego Regulaminu.

I. SKŁAD RADY NADZoRCZE,J.

s2
Rada składa się z 5 do 7 członków wybranych pruez Walne Zgromadzenie spośród

członków Spółdzielni w głosowaniu tajnym.

$3
Członkowie Rady Nadzorczej sąwybierani na okres rlte dłuŻszy niŻttzy |ata.
Kadencja Rady trwa od Walnego Zgromadzetńa, na którym zostali wybrani
członkowie Rady do Walnego Zgromadzerua odbywarrego w trzecim roku od
wyborów.

3. Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje w następujących przypadkach:
1) odwołania większością2/3 głosów przezWalne Zgromadzenie;
2) zrzęczenia się mandatu;
3) ustania członkostwa w spółdzielni.

4. Wybory uzupełniające członków Rady w okręsie trwania kadencji odbywają się
kazdorazowo, gdy liczbaczłonków Rady zmniejszy się poniżej ustalonego minimum
5 członków Rady'

5. Wybory uzupełniające odbywają się na zasadach wymaganych ptzy wyborach
do Rady.

II. zAKREs DZIAŁANIA RADY NADZORCZEJ.

$4
Do zakresu działaniaRady Nadzorczej jako organu Spółdzielni nalezy:
Uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności społec znej i kulturalnej.
Nadzór i kontrola działalności Spółdzielni, a w szczególności:

1) badanie okresowych sprawozdafi oraz sprawozdań finansowych,
2) dokonyr'vanie okresowych ocen wykonania pIzęz Spółdzielnię jej zadań

społeczno - gospodarczych, Zę szczególnym uwzględnieniem prze sttzegarlta
przęz Spółdzielnię praw członkowskich,

3) przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwianiaprzez Zarząd wniosków i
uchwał organów Spółdzielni i poszczególnych jej członków.

3. Podejmowanię uchwał w sprawie nabycia i obciąpania nieruchomości oraz nabycia
zakładu lub innej jednostki organizacyjnej.

4. Podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji społecznych onz
występowania z nich.
Zatwier dzani e struktury org anizacyj nej S półdzi elni.
Rozpatrywanie skarg na działalność, Zarządu.
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7. Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdan zalvierających w szczególności wyniki
kontroii i ocenę sprawozdania finansowego.

8. Podejmowanie uchwał o ptzyjęciu w poczet członków.
9. Podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych pomiędzy

Spółdzielnią a członkiem Zuządu lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie
członka Zuządu oraz reprezentowania Spółdzielni przry tych czynnościach (do
reprezentowania Spółdzielni wystarcza dwóch członków Rady Nadzorczej przez nią
upoważnionych).

10. Uchwalanie regulaminów nie zastrzeŻonych dla Walnego Zgtamadzenia"
ll.Podejmowanie - na wniosek Zaruądu - uchwał w sprawie tworzenia funduszy nie

wymienionych w Statucie Spółdzielni.
12. Uchwalanie wysokości opłat za korzystanie z usług i wządzeń Spółdzielni oraz opłat za

użyr,vanię lokali.
13. Uchwalanie zasad rczliczaniakosztów poniesionych na modemizację budyŃów.
14. Wybór i odwoływanie Prezesa Zarządu.
15. Rozpatrywanie odwołań od uchwał i decyzji Zarządu.
16. Podejmowanię uchwał w sprawie pozbawienia człoŃostwa przez wykluczenie lub

wykreślenie z rejestry członków Spółdzielni.
I7 . Żądanie przeprowadzenia lustracj i oruz uczestniczenia w lustracji Spółdzielni i nadzór nad

wykonaniem zaleceh po lustracyjnych.
l8. Zlecanie badania rocznego sprawozdania finansowego biegłym rewidęntom.
19. opiniowanie regulaminów i innych przepisów wewnętrznych Spółdzielni, kierowanych

do Walneg o Zgromadzenia.
20. Uchwalanie wysokości odszkodowania przysługującego Spółdzielni za zajmowanie lokali

bez $rtułu prawrego.
2l.Uchwalanie wysokości odsetek za zwłokę w uiszczaniu opłat na poĘcie kosztów

gospodarki zasobami mieszkaniowymi prrypadającymi na zaj mowane lokalę.
Ż2.Upoważnięnię Zatządu do zasiryania kredytów bankowych i irrnych zobowiąań w

zakresie najwyższej sumy zobowiązań, okreŚlonej ptzez Walne Zgromadzenie.
23.Zawieszanle człanka Rady Nadzorczej w przypadkach o których mowa w art. 56 $ 3

Ustawy Prawo Spółdzielcze.
23'Rada Nadzorcza może żądać od Prezesa Zatządu, człoŃów i pracowników SpółdzięIni

wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądaó księgi i dokumenty Oraz sprawdzaó
bezpośrednio stan majątku Spółdzielni.

I4.RadaNadzorcza składa sprawozdania ze swej działalnoŚci Walnemu Zgromadzeniu.

ORGANIZACJA PRACY RADY NADZORCZEJ,

$s
1. Na pierwszym posiedzeniu po wyborach do Rady Nadzorczej, zwołanym

ptzez Przewodniczącęgo Walnego Zgtomadzenia i pod jego
przewodnictwem Rada wybieraze swego grona Przewodniczącego Rady, jego
Zastępcę i Sekretarza.

2. w miarę potrzeby Rada moze powoływaó równięż inne komisje dla
opracowania określony ch zadań.

m.

3. Komisja Rewizyjna Rady Nadzorczej składa się co najmniej
człoŃów i wybiera ze swego grona przewodniczącęgo.

214

Cil, toy%(

z dwóch



Regu l a m i n Rad :t N adz o rczej S półdzi e I n i M i e sz k a n i owe i w Li p n i e

4. Komisje Rady Nadzorczej działająkłŻdorazowo na wyłączne zlecenia Rady
Nadzorczej w zakresie tematyki i terminów i nie mogązastępować Rady
Nadzorczej w podejmowaniu wiąących uchwął.

5. Komisje Rady Nadzorczej mająwyłącznie charakter pomocniczy inie mogą
podejmować iadnych decyzji ani formułować wtąlących zalęceń pod adresem
organów Spółdzielni.

$6
1. Rada Nadzotcza wybiera ze swego grona Prezydium, w skład którego wchodzą

Przewodniczący} Zastępca Przewodniczącego, Sekretarz i Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej.

2. Zadal.tiem Prezydium Rady jest organizowanie pracy RadaNadzorczej.
3. Przy wszelkich czynnościach prawnych dokonywanych między Spółdzielniąa

członkami Zarządu, Radę reprezentująupoważnieni przezniączłoŃowie Prezydium'
w tym Przewodniczący Rady lub jego Zastępca.

4. Posiedzenia Prezydium Rady sązwoĘwane przęzPrzewodniczącego Rady lub jego
Zastępcę.

5. Posiedzenia Prezydium sąprotokołowane.

$8

Rada Nadzorcza moze zasięgnąć opinii tzeczozfiawców nie będących członkami
Rady.

W. POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ.

$e
Posiedzenia Rady zwołują PrzewodnięZąoy Rady Nadzorczej aw taziejego nieobecności
- Zastępca Przewodniczącego.
Posiedzenia Rady odbywają się w miarę pottzeby, nie rzadziejjednak niż razna kwartał.
Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w ruzie nieobecności przewodniczącego Zastępca
Przewodni cząe ego, obowią.zany j e st rw ołac po si e dzenia Rady N adzorczej :

l) na wniosek Il3 człottków Rady lub Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,
2) nawniosek Zuządu Spółdzielni,
3) na wniosek Związku Rewizyjnego, W którym spółdzielnia jest zrzeszonaIub

Krajowej Rady Spółd zielczej.
W przypadkach wymienionych w ust. 3 posiedzenie Rady powinno byó z.wołane w
terminie 14 dni od daty złoŻęrua wniosku lub zgłoszenia Ądania w sprawie zwołania
posiedzenia.

$10
1. Termin i porządek obrad posiedzenia Rady Nadzorczej ustala Prezydium Rady.
2. Porządek obrad kazdego posiedzenia Rady powinien m. in. przewidywać:

i) Przyjęcie protokofu zpoptzedniego posiedzenia Rady,
2) Podjęte uchwĄ, zalecenia i wnioski oruz zlńęzĘ przebieg dyskusji.

3. Zawiadamienie o terminie posiedzenia Rady Nadzorczej wraz z porządkiem obrad
doręcza się członkom Rady przynajmniej na 3 dni ptzed .vqtznaczo|lym terminem
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posiedzenia. W miarę możliwości do zawiadomień powinny byĆ
w sprawach, które mająbyć rozpatrywane przezRadę.

4. Na wniosek Zaruądu mozna ptzyjąć: uzupełnienie do porządku
cierpiącej nryłoki wtaz z podj ęciem stosownej decyzj i.

5. W sprawach, o których mowa w $ 4 pkt. 8 niniejszego Regulaminu, nie jest
wymagane zarieszczenie ich uprzednio w porządku obrad.

s11
1' Na zaproszenie Prezydium Rady w posiedzeniach Rady mogą brać udział z głosem

doradczym przedstawiciele innych organów Spółdzielni, Związku Rewizyjnego lub
Kraj owej Rady Spółdzielni oraz pracownicy Spółdzielni i rzeczoznaw cy.

Ż. Członek Rady, który nie moŻe wziąć udziału w posiedzeniu jest obowią3any
usprawiedliwić swoją nieobecność.

$12
Uchwały Rady są ważne, jeśli zostĄ podjęte w obecności większości jej członków i
były objęte porządkiem obrad, zzasttzęŻeniem $ 10 pkt. 5.
Uchwały Rady zapadaj ą zwykła większością głosów.
Uchwały Rady regulują stosunki między Spółdzielnią a członkami powinny być
podane do wiadomości członków za pośrednictwem Zarządu w ciąu 14 dni od daty
ich podjęcia.

$13
1. Posiedzenia Rady sąprotokołowane.
2. ProtokoĘ podpisują Przewodniczący względnie Zastępca Przewodniczącęga oruz

Sekretarz Rady.
3. W razie nieobecności Sekretarza na posiedzeniu Rady, Przewodniczący powierza

jednemu z członków Rady pełnienie obowiązków Sekretarza. Przepis ust. 2 stosuje się
odpowiednio.

v. POSTANOWIENIA KoŃCowE.
$14

O sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Rada Nadzorcza.

Niniej szy Regulamin został uchwalony
przez Walnę Zgromadzerue

Uchwałą N' .!l p].l. ... z dnia *ę.'s2t..kł.ą

dołączone materiały

obrad w sprawie nie

l.

2.
't

SEKRETARZ
WALNEGO ZGROMADZENIA

PRZEWoDNICZĄCY
WALNEGO ZGROMADZENIA
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