Regulamin Zarz¡du Spóªdzielni Mieszkaniowej
w T zewie
Piotrowo

1
Zarz¡d dziaªa na podstawie ustawy z dnia 16
wrze±nia 1982 r. Prawo Spóªdziel ze (Dz.U. z
1995 r. nr 54, poz. 288 i nr 133, poz. 654, Dz.U.
z 1996 r. nr 5 poz. 32, nr 24, poz.110, i nr 43,
poz 189, Dz.U. z 1997 r. nr 32, poz. 183, nr 111,
poz 723 i nr 121 , poz. 769 i 770, z 1999 r. nr 40,
poz. 339, nr 60, poz. 636, nr 77, poz. 874 i nr 99,
poz. 1151 oraz Dz.U. z 2001 r. nr 4 poz.27 i nr
69 poz. 724), ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o spóªdzielnia h mieszkaniowy h (Dz.U. z 2001
r. nr 4, poz 27 ; Dz.U. z 2001 r. nr 57, poz.
601 ; Dz.U. z 2001 r, nr 154, poz. 802; Dz.U. z
2002 r. nr 240, poz. 2058), statutu Spóªdzielni i
niniejszego regulaminu.
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Zarz¡d kieruje dziaªalno± i¡ Spóªdzielni oaz
reprezentuje j¡ na zewn¡trz.
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rozwi¡zuje stosunek pra y stosownie do wymogów Kodeksu Pra y.
3. Odwoªanie zªonka Zarz¡du nie narusza
jego uprawnie« wynikaj¡ y h ze stosunku
pra y.
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1. Do zakresu zada« Zarz¡du nale»y:
(a) podejmowanie u hwaª w sprawie przyj ia w po zet zªonków Spóªdzielni.
(b) zawieranie umów o budow lokali,
( ) zawieranie umów o ustanowienie spóªdziel zego wªasno± iowego prawa do
lokalu,
(d) zawieranie umów o ustanowienie odrbnej wªasno± i lokalu,
(e) zawieranie umów o przeniesienie wªasno± i lokalu,

1. Zarz¡d skªada si z dwó h zªonków - prezesa i jego zastp y.

(f) sporz¡dzanie projektów planów gospodar zy h i programów dziaªalno± i
spoªe znej i spoªe zno-kulturalnej,

2. Czªonków Zarz¡du (Prezesa i jego zastp )
wybiera na zas nieokre±lony i odwoªuje
Rada Nadzor za. Odwoªanie wymaga pisemnego uzasadnienia.

(g) prowadzenie gospodarki spóªdzielni na
podstawie u hwalony h planów i wykonywanie zwi¡zany h z tym zynno± i organiza yjny h i nansowy h,

3. Walne Zgromadzenie Czªonków zªonków
mo»e odwoªa¢ ty h zªonków Zarz¡du, którym nie udzieliªo absolutorium.

(h) zabezpie zanie maj¡tku spóªdzielni,
(i) sporz¡dzanie ro zny h sprawozda« i
sprawozda« nansowy h i przedkªadanie i h do zatwierdzenia na Walnym
Zgromadzeniu Czªonków,

4
1. Rada Nadzor za podejmuje de yzj, z którymi zªonkami Zarz¡du nawi¡zany bdzie
stosunek pra y.

(j) udzielanie peªnomo ni tw,

2. Z zªonkami Zarz¡du zatrudnionymi w
Spóªdzielni Rada Nadzor za nawi¡zuje i

(k) odwoªywanie Walnego Zgromadzenia
Czªonków,
1

2. kierowni y komórek organiza yjny h Spóªdzielni,

(l) za i¡ganie kredytów bankowy h i inny h zobowi¡za«,
(m) wspóªdziaªanie z organiza jami spóªdziel zymi oraz z innymi organizajami.

3. inne zaproszone osoby.
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2. Zarz¡d Spóªdzielni kieruje dziaªalno± i¡
biura Spóªdzielni oraz wypeªnia rol pra odaw y w stosunku do pra owników etatowy h Spóªdzielni w rozumieniu przepisów
Kodeksu Pra y

1. Z posiedze« Zarz¡du sporz¡dzany jest protokóª, który powinien zawiera¢ :
(a) dat posiedzenia,

3. Zarz¡d mo»e podejmowa¢ tak»e u hwaªy w
inny h sprawa h w zakresie jego kompetenji.

(b) nazwiska zªonków zarz¡du i inny h
osób bior¡ y h udziaª w posiedzeniu,
( ) porz¡dek obrad,
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(d) omówienie spraw bd¡ y h przedmiotem posiedzenia,

Zarz¡d skªada sprawozdanie ze swej dziaªalno± i Walnemu Zgromadzeniu Czªonków i Radzie
Nadzor zej.
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(e) tre±¢ podjty h u hwaª,
(f) spis zaª¡ zników stanowi¡ y h integraln¡ z±¢ protokoªu,

1. Zarz¡d dziaªa kolegialnie na odbywany h
okresowo posiedzenia h.

2. Protokóª z posiedzenia Zarz¡du podpisuj¡
wszys y obe ni na nim zªonkowie Zarz¡du.

2. Posiedzenia Zarz¡du s¡ zwoªywane przez
prezesa Zarz¡du, a w razie jego nieobe no± i przez zastp  prezesa, o najmniej raz
w miesi¡ u.
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1. O±wiad zenia woli za Spóªdzielni skªadaj¡
ª¡ znie o najmniej dwaj zªonkowie Zarz¡du, lub jeden zªonek Zarz¡du i peªnomo nik.

3. Prezes Zarz¡du koordynuje pra e Zarz¡du
oraz ustala termin i porz¡dek obrad posiedze« Zarz¡du.

2. O±wiad zenie o którym mowa w ust.1,
skªada si w ten sposób, »e pod nazw¡ Spóªdzielni osoby upowa»nione do i h skªadania
skªadaj¡ swoje podpisy.

4. U hwaªy zarz¡du zapadaj¡ zwykª¡ wikszo± i¡ gªosów.
5. Zarz¡d prowadzi rejestr swoi h u hwaª.
6. Ka»da u hwaªa podjta przez Zarz¡d powinna mie¢ nadany numer kolejny, dat
podj ia i tytuª okre±laj¡ y spraw, w której u hwaªa zostaªa podjta.
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1. Zarz¡d mo»e za zgod¡ Rady Nadzor zej
udzieli¢ jednemu z zªonków Zarz¡du lub
innej osobie peªnomo ni twa do dokonywanie zynno± i prawny h zwi¡zany h z kierowaniem bie»¡ ¡ dziaªalno± i¡ gospodarz¡ Spóªdzielni lub jej wyodrbnionej organiza yjnie i gospodar zo jednostki, a tak»e
peªnomo ni twa do wykonywania zynno± i
okre±lonego rodzaju lub zynno± i sz zególny h.

7. Dokumenta ja z posiedze« Zarz¡du Przehowywana jest w biurze spóªdzielni.
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W posiedzenia h Zarz¡du mog¡ bra¢ udziaª z
gªosem dorad zym :
1. zªonkowie Rady Nadzor zej,
2
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Czªonkowie Zarz¡du kieruj¡ i nadzoruj¡ dziaªalno±¢ przypisany h im komórek organiza yjny h Spóªdzielni, zgodnie ze struktur¡ organiza yjn¡ Spóªdzielni u hwalon¡ u hwaªa Rady
Nadzor zej.
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który h przepisy te przewiduj¡ górn¡ grani  odszkodowania, wynosi ono w stosunku zªonków Zarz¡du niezatrudniony h
w Spóªdzielni kwot trzykrotnego prze itnego miesi znego wynagrodzenia w spóªdzielni za ostatni kwartaª.
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1. Nie mo»na by¢ jedno ze±nie zªonkiem ZaCzªonkom zarz¡du, niezatrudnionym w Spóªrz¡du i Rady Nadzor zej.
dzielni przysªuguje dieta w wysoko± i 13 minimalnego wynagrodzenia, okre±lanego w odrb2. Czªonkowie Zarz¡du nie mog¡ bra¢ udziaªu
ny h przepisa h, miesi znie.
w gªosowaniu w sprawa h wyª¡ znie i h do 16
ty z¡ y h.
Czªonkowie zarz¡du mog¡ u zestni zy¢ w
3. Czªonkowie Zarz¡du nie mog¡ zajmowa¢ si szkolenia h i kursa h który h ena ª¡ zna przeinteresami konkuren yjnymi wobe Spóª- kra za 500,-zª wyª¡ znie za zgod¡ Rady Nadzordzielni, a w sz zególno± i u zestni zyª jako zej.
wspólni y lub zªonkowie wªadz przedsibior ów prowadz¡ y h dziaªalno±¢ konkuren yjn¡ wobe Spóªdzielni. Naruszenie zakazu konkuren ji stanowi podstaw odwoªania zªonka lub Zarz¡du oraz powoduje
inne skutki przewidziane w odrbny h przepisa h.
Regulamin

4. Pod poj iem dziaªalno± i konkuren yjnej
nale»y rozumie¢ przede wszystkim przypadki w który h :

niniejszy

zostaª

u hwalony

przez Rad Nadzor z¡ Spóªdzielni Mieszkaniowej 

Piotrowo w dniu 30 sierpnia

2003 roku.

A

Skªad L TEX + LYX

(a) inny podmiot prowadzi dziaªalno±¢
konkuren yjn¡ w stosunku do dziaªalno± i Spóªdzielni, np. zabieganie o
te same tereny inwesty yjne, wynajmowanie na tym samym terenie lokali u»ytkowy h, nego jowanie warunków umów z tymi samymi podmiotami
±wiad z¡ ymi usªugi,
(b) podmiot zawarª ze Spóªdzielni¡
umow o ±wiad zenie usªug lub
dostawy.
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1. Czªonek Zarz¡du winny zynu lub zaniedbania, przez które spóªdzielnia poniosªa
szkod, odpowiada za nie osobi± ie.
2. Do odpowiedzialno± i zªonków Zarz¡du
maj¡ odpowiednio zastosowanie przepisy
Kodeksu pra y o odpowiedzialno± i materialnej pra owników. W przypadka h, w
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