Regulamin Walnego Zgromadzenia Czªonków
Spóªdzielni Mieszkaniowej piotrowo w Tczewie
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wybierany jako czªonek Rady Nadzorczej.

Walne Zgromadzenie czªonków dziaªa na
podstawie ustawy z dnia 16 wrze±nia 1982 r.
3. Czªonkowie niemaj¡cy zdolno±ci do
Prawo Spóªdzielcze (Dz.U. z 1995 r. nr 54,
czynno±ci prawnych lub czªonkowie z
poz. 288 i nr 133, poz. 654, Dz.U. z 1996 r.
ograniczon¡ zdolno±ci¡ do czynno±ci
nr 5 poz. 32, nr 24, poz.110, i nr 43, poz 189,
prawnych bior¡ udziaª w Walnym ZgroDz.U. z 1997 r. nr 32, poz. 183, nr 111, poz
madzeniu przez ustanowionego w tym
723 i nr 121 , poz. 769 i 770, z 1999 r. nr 40,
celu peªnomocnika. Peªnomocnik ten
poz. 339, nr 60, poz. 636, nr 77, poz. 874 i
nie mo»e by¢ wybierany jako czªonek
nr 99, poz. 1151 oraz Dz.U. z 2001 r. nr 4
Rady Nadzorczej.
poz.27 i nr 69 poz. 724), ustawy z dnia 15
4
grudnia 2000 r. o spóªdzielniach mieszkanioDo wyª¡czonej wªa±ciwo±ci Walnego Zgrowych (Dz.U. z 2001 r. nr 4, poz 27 ; Dz.U. z
madzenia
nale»y:
2001 r. nr 57, poz. 601 ; Dz.U. z 2001 r, nr
154, poz. 802; Dz.U. z 2002 r. nr 240, poz.
1. uchwalanie kierunków rozwoju dziaªal2058) statutu Spóªdzielni i niniejszego reguno±ci gospodarczej oraz spoªecznej i kullaminu.
turalnej,
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2. rozpatrywanie sprawozda« Rady , zatwierdzenie sprawozda« rocznych i sprawozda« nansowych oraz podejmowania uchwaª co do wniosków czªonków
Spóªdzielni, rady lub Zarz¡du w tych
sprawach,

Walne Zgromadzenie jest najwy»szym organem Spóªdzielni.
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1. Czªonek mo»e bra¢ udziaª w Walnym
Zgromadzeniu tylko osobi±cie.

3. udzielanie absolutorium czªonkom Zarz¡du,

2. Osoby prawne b¦d¡ce czªonkami Spóªdzielni bior¡ udziaª w Walnym Zgromadzeniu przez ustanowionego w tym celu
peªnomocnika. Peªnomocnik nie mo»e
zast¦powa¢ wi¦cej ni» jednego czªonka.
Peªnomocnik osoby prawnej mo»e by¢

4. rozpatrywanie wniosków wynikaj¡cych
z przedstawionego protokoªu polustracyjnego z dziaªalno±ci Spóªdzielni oraz
podejmowanie uchwaª w tym zakresie,
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5. podejmowanie uchwaª w sprawie podziaªu nadwy»ki bilansowej ( dochodu
ogólnego) lub sposobu pokrycia start,

1. Walne Zgromadzenie zwoªuje Zarz¡d
przynajmniej raz w roku w terminie do
30 czerwca.

6. podejmowanie uchwaª w sprawie zbycia nieruchomo±ci, zbycia zakªadu lub
innej wyodr¦bnionej jednostki organizacyjnej,

2. Walne Zgromadzenie mo»e by¢ zwoªane
przez Zarz¡d z wa»nych powodów w
ka»dym czasie.
3. Zarz¡d jest obowi¡zany zwoªa¢ zebranie
przedstawicieli Czªonków na »¡danie:

7. podejmowanie uchwaª w sprawie przyst¡pienia do innych organizacji gospodarczych oraz wyst¦powania z nich,

(a) Rady Nadzorczej,
(b)

8. oznaczanie najwy»szej sumy zobowi¡za« jak¡ Spóªdzielnia mo»e zaci¡gn¡¢,

1
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czªonków.

4. ¡danie zwoªania Walnego Zgromadzenia powinno by¢ zªo»one na pi±mie z podaniem celu jego zwoªania.

9. podejmowanie uchwaª w sprawie poª¡czenia si¦ Spóªdzielni, podziaªu Spóªdzielni oraz likwidacji Spóªdzielni,

5. W wypadku wskazanych w ust. 3 Walne
Zgromadzenie zwoªuje Zarz¡d w takim
terminie, aby mogªo si¦ odby¢ w ci¡gu
sze±ciu tygodni od dnia wniesienia »¡dania. Je»eli to nie nast¡pi, zwoªuje je
Rada Nadzorcza.

10. rozpatrywanie w post¦powaniu wewn¡trzspóªdzielczym
odwoªa«
od
uchwaª Rady,
11. uchwalanie zmian statutu,

6. W przypadku niezwoªania Walnego
Zgromadzenia, zgodnie z ust.5 przez
organy Spóªdzielni zwoªuje je zwi¡zek
rewizyjny w którym Spóªdzielnia jest
zrzeszona lub Krajowa Rada Spóªdzielcza na koszt Spóªdzielni.

12. podejmowanie uchwaª w sprawie przyst¡pienia lub wyst¡pienia Spóªdzielni ze
zwi¡zku oraz upowa»nienie Zarz¡du do
podejmowania dziaªa« w tym zakresie,
13. wybór delegatów na zjazd zwi¡zku, w
którym Spóªdzielnia jest zrzeszona,

7. Uprawnieni do »¡dania zwoªania Walnego Zgromadzenia mog¡ równie» »¡da¢ zamieszczenia oznaczonych spraw w
porz¡dku obrad, pod warunkiem wyst¡pienia z tym »¡daniem co najmniej 7 dni
przed terminem Zebrania.

14. wybór i odwoªanie czªonków i zast¦pców
czªonków Rady Nadzorczej,
15. uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia,
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16. uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej oraz zasad wynagradzania jej czªonków.

1. O czasie, miejscu i porz¡dku obrad Walnego Zgromadzenia zawiadamiani s¡ na
pi±mie co najmniej 14 dni przed terminem Zebrania:
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(b) - 32 gªosów - dla podj¦cia uchwaªy
w sprawie odwoªania czªonka Rady
Nadzorczej,

(a) czªonkowie,
(b) zwi¡zek rewizyjny, w którym Spóªdzielnia jest zrzeszona,

(c) - 23 gªosów - dla podj¦cia uchwaªy
w sprawie poª¡czenia Spóªdzielni,

(c) Krajowa Rada Spóªdzielcza

(d) - 34 gªosów - dla podj¦cia uchwaªy
w sprawie likwidacji Spóªdzielni.

2. W przypadku wniesienia do porz¡dku
obrad Walnego Zgromadzenia dodatkowych spraw, uzupeªniony porz¡dek obrad powinien by¢ podany do wiadomo±ci czªonków, osób i organizacji wymienionych w ust. 1 na 4 dni przed terminem zebrania w sposób okre±lony w ust.
1.

5. Przy obliczaniu wymaganej wi¦kszo±ci gªosów dla podj¦cia uchwaªy przez
Walne Zgromadzenie uwzgl¦dnia si¦
tylko gªosy oddane za i przeciw,
nie uwzgl¦dnia si¦ natomiast gªosów
wstrzymuj¡cych si¦ i niewa»nych.
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6. Je»eli w gªosowaniu padªa równa liczba
gªosów za i przeciw, uchwaª¦ uznaje
si¦ za niepodj¦t¡.

1. Walne Zgromadzenie mo»e podejmowa¢
uchwaªy jedynie w sprawach obj¦tych
porz¡dkiem obrad podanym do wiadomo±ci czªonków w sposób okre±lony w
 6 Nie dotyczy to podj¦cia uchwaªy o
odwoªaniu czªonka Zarz¡du w zwi¡zku
z nieudzieleniem mu absolutorium.
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1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera
przewodnicz¡cy Rady Nadzorczej lub
inny upowa»niony czªonek Rady.

2. Walne Zgromadzenie mo»e skre±li¢ z porz¡dku obrad poszczególne sprawy lub
odroczy¢ ich rozpatrywanie do nast¦pnego Walnego Zgromadzenia, a tak»e
zmieni¢ kolejno±¢ rozpatrywania spraw
obj¦tych porz¡dkiem obrad.

2. Walne zgromadzenie wybiera prezydium w skªadzie: przewodnicz¡cy , zast¦pca przewodnicz¡cego i sekretarz.
Wybór prezydium przeprowadza si¦ w
gªosowaniu jawnym.

3. Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwaª bez wzgl¦du na
liczb¦ obecnych czªonków Spóªdzielni.
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1. Walne zgromadzenie czªonków w gªosowaniu jawnym wybiera zwykª¡ wi¦kszo±ci¡ gªosów, spo±ród czªonków Spóªdzielni, nast¦puj¡ce komisj¦:

4. Walne
Zgromadzenie
podejmuje
uchwaªy zwykª¡ wi¦kszo±ci¡ gªosów.
Wi¦kszo±¢ kwalikowana wymagana
jest:

(a) komisj¦ mandatowo-skrutacyjn¡,
w skªadzie 3 osób. Do zada« komisji nale»y :

(a) - gªosów - dla podj¦cia uchwaªy
o zmianie statutu Spóªdzielni,
2
3
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• wnioski kwalikuj¡ce si¦ do
odrzucenia

i. sprawdzenie kompletno±ci listy obecno±ci oraz wa»no±ci mandatów peªnomocników
osób prawnych - czªonków
Spóªdzielni oraz przedstawicieli osób z ograniczon¡ zdolno±ci¡ do czynno±ci prawnych
lub caªkowicie jej pozbawionych,
ii. sprawdzenie
prawidªowo±ci
zwoªania Walnego Zgromadzenia Czªonków i zdolno±ci do
podejmowania prawomocnych
uchwaª,
iii. dokonywanie na zarz¡dzenie
przewodnicz¡cego Zgromadzenia oblicze« wyników gªosowania i podanie tych wyników
przewodnicz¡cemu,
iv. wykonywanie innych czynno±ci zwi¡zanych z obsªug¡ gªosowania tajnego lub jawnego.

oraz
przygotowanie
projektu
uchwaªy w tym zakresie
(d) inne komisj¡ w miar¦ potrzeby.
2. Komisje wybieraj¡ ze swego grona przewodnicz¡cego i sekretarza.
3. Komisje sporz¡dzaj¡ protokóª ze swej
dziaªalno±ci, który podpisuj¡ przewodnicz¡cy i sekretarz.
4. Przewodnicz¡cy komisji skªadaj¡ Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z
czynno±ci komisji.
5. Protokóªy komisji przekazywane s¡ sekretarzowi Walnego Zgromadzenia.
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1. Po przedstawieniu ka»dej ze spraw
zamieszczonych w porz¡dku obrad,
przewodnicz¡cy Walnego Zgromadzenia
otwiera dyskusj¦, udzielaj¡c gªosu wg
kolejno±ci zgªosze«.

(b) Komisj¦ wyborcz¡ w skªadzie 2
osób. Do zada« komisji nale»y
sporz¡dzanie listy kandydatów na
czªonków do Rady Nadzorczej,
kandydatów na delegata na Zjazd
Zwi¡zku Rewizyjnego o delegata
na kongres spóªdzielczo±ci. (Komisja ta wybierana jest, gdy porz¡dek obrad przewiduje wybór czªonków do Rady Nadzorczej).

2. Walne Zgromadzenie mo»e podj¡¢ de
cyzj¦ o przeprowadzeniu dyskusji nad
kilkoma punktami porz¡dku obrad ª¡cznie.
3. Czas wyst¡pienia w dyskusji nie mo»e
przekracza¢ 3 minut.

(c) Komisj¦ wnioskow¡ w skªadzie 2
osób. Do zada« Komisji nale»y
uporz¡dkowanie wniosków zgªaszanych w trakcie obrad z podziaªem na :

4. Czªonkom Rady Nadzorczej, Zarz¡du
oraz przedstawicielom Zwi¡zku Rewizyjnego lub Krajowej Rady Spóªdzielczej gªos mo»e by¢ udzielany poza kolejno±ci¡.

• wnioski kwalikuj¡ce si¦ do
przyj¦cia; w takim przypadku
nale»y wskaza¢ organ Spóªdzielni odpowiedzialny za realizacj¦ wniosku,

5. Przewodnicz¡cy Walnego Zgromadzenia ma prawo zwróci¢ osobie zabieraj¡cej gªos, je±li odbiega od przedmiotu
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2. Przed przyst¡pieniem do gªosowania
przewodnicz¡cy informuje zebranych o
wnioskach, które zostaªy zgªoszone i o
kolejno±ci gªosowania nad poszczególnymi wnioskami. Wnioski dalej id¡ce s¡
gªosowane w pierwszej kolejno±ci. Wnioskiem dalej id¡cym jest taki wniosek,
którego przegªosowanie przes¡dza o niecelowo±ci gªosowania wniosków pozostaªych.

dyskusji lub przekracza czas przeznaczony na wypowied¹. W przypadku niezastosowania si¦ mówcy do uwag przewodnicz¡cy zabiera mu gªos.
6. Przewodnicz¡cy mo»e odmówi¢ udzielania gªosu osobie, która w danej sprawie
ju» przemawiaªa.
7. W sprawach formalnych przewodnicz¡cy udziela gªosu poza kolejno±ci¡. Za
wnioski w sprawach formalnych uwa»a
si¦ wnioski dotycz¡ce :

3. Ka»da uchwaªa podj¦ta przez Walne
Zgromadzenie powinna mie¢ nadany
numer kolejny, dat¦ podj¦cia , i tytuª
okre±laj¡cy spraw¦, w której uchwaªa
zostaªa podj¦ta.

(a) sposobu gªosowania,
(b) gªosowania bez dyskusji,
(c) zako«czenia dyskusji,

4. Spóªdzielnia prowadzi rejestr uchwaª
podj¦tych przez Walne Zgromadzenie.

(d) zamkni¦cia listy mówców,
(e) zamkni¦cia listy kandydatów na
czªonków Rady Nadzorczej,
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1. Czªonków Rady Nadzorczej wybiera
Walne Zgromadzenie w liczbie 5 spo±ród
czªonków Spóªdzielni.

(f) zarz¡dzenia przerwy.
8. W dyskusji nad wnioskami w sprawach
formalnych mog¡ zabra¢ gªos jedynie
dwaj mówcy - jeden za i jeden przeciw wnioskowi.

2. Wybory czªonków Rady Nadzorczej dokonywane s¡ w gªosowaniu tajnym, spo±ród nieograniczonej liczby kandydatów.

9. Wnioski w sprawach formalnych Walne
Zgromadzenie przyjmuje w gªosowaniu
jawnym, zwykª¡ wi¦kszo±ci¡ gªosów.

3. Do Rady Nadzorczej mog¡ by¢ wybierani tylko czªonkowie Spóªdzielni oraz
osoby nieb¦d¡ce czªonkami Spóªdzielni,
które bior¡ udziaª w Walnym Zgromadzeniu jako peªnomocnicy czªonków
osób prawnych.

10. Czªonkowie Spóªdzielni mog¡ zgªasza¢
na pi±mie, niezale»nie od zgªaszanych
wniosków, o±wiadczenia do protokoªu
Walnego Zgromadzenia.
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4. Kandydatów do Rady Nadzorczej zgªaszaj¡ do Komisji Wyborczej czªonkowie
Spóªdzielni, w terminie ustalonym przez
przewodnicz¡cego Zgromadzenia.

1. Po zamkni¦ciu dyskusji nad poszczególnymi punktami porz¡dku obrad
przewodnicz¡cy walnego zgromadzenia
zarz¡dza gªosowanie, je±li okre±lona
sprawa wymaga podj¦cia uchwaªy przez
Walne Zgromadzenie.

5. Zgªoszenie kandydatur czªonków Rady
Nadzorczej odbywa si¦ pisemnie z podaniem:
5

12. Wybory czªonków Rady Nadzorczej
przeprowadza si¦ za pomoc¡ kart wyborczych, na których s¡ umieszczone
nazwiska i imiona kandydatów w kolejno±ci alfabetycznej. Gªosowanie odbywa
si¦ poprzez zªo»enie karty wyborczej do
urny w obecno±ci Komisji MandatowoSkrutacyjnej.

(a) imienia i nazwiska kandydata,
(b) imienia i nazwiska osoby zgªaszaj¡cej.
6. Do zgªoszenia kandydatury czªonka nieobecnego na Walnym Zgromadzeniu nale»y doª¡czy¢ jego pisemn¡ zgod¦ na
kandydowanie.

13. Gªosuj¡cy skre±la nazwiska kandydatów, na których nie gªosuje.

7. Kandydaci na czªonków Rady Nadzorczej skªadaj¡ o±wiadczenia wyra»aj¡ce
zgod¦ na kandydowanie.

14. Gªos jest niewa»ny, je»eli:
(a) zawiera wi¦ksz¡ liczb¦ nazwisk ni»
ustalona przez Komisj¦ Wyborcz¡,

8. Kandydaci na czªonków Rady Nadzorczej przed gªosowaniem dokonuj¡ swojej
prezentacji, z uwzgl¦dnieniem informacji odno±nie do:

(b) karta wyborcza jest przekre±lona,
(c) zawiera wi¦cej nazwisk nieokre±lonych ni» liczba miejsc w Radzie
Nadzorczej.

(a) zatrudnienia w Spóªdzielni,
(b) prowadzenia dziaªalno±ci konkurencyjnej wobec Spóªdzielni,

(d) zalegania z wnoszeniem opªat eksploatacyjnych.

15. Licz¦ gªosów oddanych na poszczególnych kandydatów oblicza Komisja
Mandatowo-Skrutacyjna,
która
z
czynno±ci tych sporz¡dza protokóª.Przewodnicz¡cy Komisji ogªasza
wyniki gªosowania.

Czªonkowie mog¡ kandydatom zadawa¢
pytania.

16. Do Rady Nadzorczej zostaj¡ wybrani
kandydaci, którzy uzyskali kolejno najwi¦ksz¡ liczb¦ oddanych gªosów.

(c) pozostawania w sporze s¡dowym
ze Spóªdzielni¡,

9. Komisja Wyborcza sporz¡dza list¦ kandydatów na czªonków Rady Nadzorczej,
którzy wyrazili zgod¦ na kandydowanie.

17. W przypadku uzyskania przez kandydatów równej liczby gªosów przeprowadza
si¦ ponowne wybory spo±ród tych kandydatów.

10. Ust¦puj¡cy czªonkowie Rady Nadzorczej mog¡ ponownie kandydowa¢ do
Rady Nadzorczej,(je±li postanowienia
statutu nie wykluczaj¡ takiej mo»liwo±ci).

18. Liczba osób wybranych do Rady Nadzorczej nie mo»e przekracza¢ liczby
czªonków Rady okre±lonej w statucie
Spóªdzielni.
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11. Czªonkowie Komisji Wyborczej i
Odwoªanie czªonka Rady Nadzorczej
Mandatowo-Skrutacyjnej nie mog¡
przed upªywem kadencji mo»e nast¡pi¢ w
kandydowa¢ do Rady Nadzorczej.
6
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gªosowaniu tajnym wi¦kszo±ci¡ 2/3 gªosów czªonów bior¡cych udziaª w Walnym
Zako«czenie Walnego Zgromadzenia czªoZgromadzeniu, o ile w porz¡dku obrad Walnów nast¦puje po wyczerpaniu porz¡dku obnego Zgromadzenia podanym czªonkom do
rad.
wiadomo±ci w trybie  6, byª przewidziany
 18
punkt dotycz¡cy odwoªania czªonków Rady
Nadzorczej.
1. Z obrad Walnego Zgromadzenia spo 14
rz¡dza si¦ protokóª, który podpisuj¡ przewodnicz¡cy i sekretarz zebraPostanowienia  12 ust. 2 - 16 maj¡ zastonia.Protokóª z obrad Walnego Zgromasowanie przy wyborach delegatów na Zjazd
dzenia sporz¡dza si¦ w terminie 3 tygoZwi¡zku, w którym Spóªdzielnia jest zrzedni od dnia odbycia Zgromadzenia.
szona oraz delegata na Kongres Spóªdzielczo±ci.
2. Protokóª i uchwaªy Walnego Zgroma 15
dzenia s¡ jawne dla czªonków Spóªdzielni, przedstawicieli zwi¡zku rewi1. Gªosowanie w sprawie udzielenia absozyjnego, w którym spóªdzielnia jest
lutorium dla czªonków Zarz¡du odbywa
zrzeszona, oraz dla Krajowej Rady
si¦ dla ka»dego czªonka Zarz¡du odr¦bSpóªdzielczej.Protokoªy z obrad Walnie w sposób jawny(tajny).
nego Zgromadzenia przechowuje Zarz¡d
Spóªdzielni co najmniej 10 lat.
2. Czªonek Zarz¡du, któremu Walne Zgromadzenie nie udzieliªo absolutorium,
3. Przebieg obrad Walnego Zgromadzenia
mo»e by¢ odwoªany w gªosowaniu tajmo»e by¢ utrwalony za pomoc¡ urz¡nym; w tym wypadku nie stosuje si¦ 
dze« rejestruj¡cych d¹wi¦k i obraz, o
7 ust. 1 regulaminu. Odwoªanie czªonka
czym czªonkowie bior¡cy udziaª w zgroZarz¡du wymaga pisemnego uzasadniemadzeniu powinni by¢ uprzedzeni.
nia.
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1. Uchwaªy Walnego Zgromadzenia obowi¡zuj¡ wszystkich czªonków Spóªdzielni.

1. Walne Zgromadzenie mo»e podj¡¢
uchwaª¦ o przerwaniu obrad bez wyczerpania porz¡dku obrad.Uchwaªa
ta powinna okre±la¢ termin zwoªania
kontynuacji
przerwanego
Walnego
Zgromadzenia.

2. Czªonek Spóªdzielni mo»e zaskar»y¢ do
s¡du uchwaª¦ Walnego Zgromadzenia
z powodu jej niezgodno±ci z prawem
lub postanowieniami statutu; na tej samej podstawie uchwaª¦ mo»e zaskar»y¢
tak»e Zarz¡d Spóªdzielni.

2. Zarz¡d jest zobowi¡zany do zwoªania w
trybie okre±lonym w  6 doko«czenia
przerwanego Walnego Zgromadzenia w
terminie okre±lonym uchwaª¡ Walnego
Zgromadzenia w sprawie przerwania obrad.

3. Powództwo o uchylenie uchwaªy Walnego Zgromadzenia powinno by¢ wniesione w ci¡gu sze±ciu tygodni od dnia
7

odbycia Walnego Zgromadzenia, je»eli
za± powództwo wnosi czªonek nieobecny
na Walnym Zgromadzeniu na skutek
jego wadliwego zwoªania - w ci¡gu sze±ciu tygodni od dnia powzi¦cia wiadomo±ci przez tego czªonka o uchwale, nie
pó¹niej jednak ni» przed upªywem roku
od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia.
4. Prawo zaskar»enia uchwaªy w sprawie wykluczenia lub wykre±lenia przysªuguje wyª¡cznie czªonkowi, którego
uchwaªa dotyczy.
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Sprawy nieuregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzyga Walne Zgromadzenie w
gªosowaniu jawnym. W kwestiach porz¡dkowych decyzj¦ podejmuje prezydium Walnego
Zgromadzenia.

Regulamin

uchwalony

przez

Walne

Zgromadzenie Czªonków Spóªdzielni
Mieszkaniowej 

Piotrowo

w dniu

14 czerwca 2008 roku

A

Skªad w systemie L TEX + LYX
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