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1. I. Podstawy prawne działania Zarządu Spółdzielni
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1. Regulamin okręśla szczegółovły tryb obradowania i podejmowania uchwał przęz jednoosobowy

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Lipnie, zwanę dalej Zarządem.

Ż. ZarząddziaŁanapodstawtęart.48-58 ustawy zdnia 16września1982 rokuPrawo

społdzielcze,Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych, Statutu SM

w Lipnie i niniejszego Regulaminu.

II. Skład Zarządu Spółdzielni
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1' Zarząd jest organem wykonawczymi reprezentującym Spółdzielnię, powołylvanym i

odwoływanym przez Radę Nadz orczą.

2. oświadczenia woli zaspółdzielnię składa Prezes Zarządu lub Pełnomocnik powołany przez

Zarząd za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej .

3. Zarząd składa się z jednej osoby - Prezesa Zarządu wybranego ptzez Radę Nadzorczą.

4. Prezes Zarządu nie może byÓ jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej Spółdzielni.
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i. Rada Nadzorcza moŻę w każdej chwili odwołać Prezesa Zarządu, pod warunkiem, Że punkt

o odwołaniu Prezesa Zarządu objęĘ jest porządkiem obrad.

2' lJchwała o odwołaniu wymaga pisemnego uzasadnięnia.

3. Walne Zgromadzenie Członków moŻe odwołać Prezesa Zarząduw pr4padku, gdy nie udzieli

Preze sowi Zarządu absolutorium.

4. Prezesowi spółdzielni odwołane go przęz Radę Nadzorcząnie przysługuje odwołanie w ramach

p o stęp owani a wewnątr zsp ółdzielcze go .

III. Zakres dzia|łnia Zarządu
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Do zakręsu działaniaPrezesa Zarząduna|eŻy :

I. zawieranie umów o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, o budowę l
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lokalu, o ustanowienie odrębnej własności lokali, najem lokali oruzichtozwtązywanie;

Ż' Zawierutię w imieniu sp-ni umów z kontrahentami zewnętrznymi

3. sporządzanie projektów planów gospodarczo _ finansolvych i planów działalności spółdzielni

4. zabezpieczenie maj ątku spółdzielni;

5. spotządzanie rocznych sprawozdafizdziałalności spółdzielni i sprawozdań finansowychoraz

przedkładanie ich pod zatwierdzanie Walnemu Zgromadzeniu Członków ;

6. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków

7. zaciryanie kredyów bankowych i innych zobowięan po wcześniejszej akceptacji Rady

Nadzorczej

8' kierowanie pracą spółdzielni

9 . r epr ezentowanie spółdzielni na zewnątrz

l0.wydawanie zarządzeń w sprawach pracowniczych i organizacji przetargów

II. załatwianie opinii i wniosków kierowanych do PrezesaZarządu.

12.Sporządzanie informacji i kwartalnych sprawozdafl'z działalności Zarządu i ich przedstawianie

Radzie Nadzorczej .

1 3 . E gzekwowanie należno ści pŁatniczy ch.

Ił.Przygotow1r'vanie projektów uchwał przedstawianych do decyzji rudy nadzorczej i walnego

Zgtomadzenia Członków .

l5.opracowywanie planów ptacy Zarządu .

16.Rea1izacja uchwał i wniosków Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia CzłoŃów .

1 7.Powołyvanie komisj i inwentaryzacyjnych oraz innych, odbiór robót .

$s
Prezes Zarządu składa okresowe sprawozdaniaz działalnoŚci spółdzieIni, Radzie Nadzorczej i

Walnemu Zgromadzeniu Członków '

s6
Prezes Zarządurozpatruje i realizuje w miarę posiadanychprzez spółdzielnię środków wnioski

zgŁaszane na Walnym Zgromadzeniu Członków.

$7
Sprawy naleŻące do kompetencji PrezesaZarządurozpatrywarte Sąna protokółowanych

posiedzeniach .

s8
W przypadku nieobecności PrezesaZarządu PełnomocnikZarządupełni funkcję bieżącego

kierowania Spółdzielnią .
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Po odwołan i,lbądŹrezygnacjiz funkcji Prezes ZarząduprzekaĄeprotokólarnie swoje czynności'

przy udziale upowa:Żnionego przedstawiciela Rady Nadzorczej '
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