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U c HWAŁA Nr....../ 2018

Walnego Zgromadzenia Członków
Spółdzielni Mieszkaniowej im' J. l' Kraszewskiego w sopocie

z dnia 7 czerwca 2018 r.

w sprawie: Zmiany Requlaminu Radv Nadzorczei Spółdzielni.

Na podstawie s 31 pkt' 11 oraz s 39 ust. 1i5 statutu w Zł,tiązk] z ań'' 82
ust' 1 ustawy Z dnia 15 grudnia 2000 r' o spÓłdzielniach mieszkaniowych (Dz' U-
z 2013 r.' poz' 1222 z póżnieFzymi zmianami) Walne Zgromadzenie CzłonkóW
uchwala następujące zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej (uchwały Walnego
zgromadzenia członkóW nr 1 0/2008):

1/ $1 otrzymuje brzmienie:

,,Rada Nadzorcza SpÓłdzielni zwana dalej ,, Radą'' działa na podstawie
przepisÓW:

_ UStaWy z dnia 16 września 1982 r' Prawo spółdzielcze ( Dz .U' z
2017 r. po2.1560\,

-- ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Spółdzielniach mieszkaniowych
(Dz' U z 2013 r', paz' 1222 z póżniejszymi zmjanami),

- statutu spÓłdzielni i njniejSZego Regulaminu.''

2l w $ 2 ustęp 1 otrzymuje brzmienie:

,, 1. Rada Składa się z 9 osób Wybranych W głosowaniu tajnym przez Walne
Zgromadzenie członkÓW Spółdzielni * Zwane dalej Walnym Zgromadzeniem _ na
okres 3lat spośrÓd nieograniczonej licZby kandydatÓW będących członkami
spÓłdzielni' a Zgłaszanych przez członków, Radę Nadzorczą i Zarząd SpÓłdzielni
W sposób okreŚlony W Statucie i Regulaminie Walnego zgromadzenia'
Do Upływu kadencji członkÓW Rady Nadzorczej działającej W latach 2017 - 2o2o
W składzie 12-sto osobowym, Rada Nadzorcza działa W takim składzie''.

3/ W s 4 ustęp 2 otrzymuje brzmienie:

'' 2' W przypadku utraty mandatu przez członka Rady na jego miejsce do końca
kadencji wchodzi Zastępca członka wybrany przez Walne Zgromadzenie W trybie
określonym W s 40 ust. 2 statutu przy Zachowaniu zasady, iŻ zastępcami członkóW
Rady zostają kandydaci, ktÓrzy UZyskali najWiększą ilośÓ głosóW poza kandydatami
wybranymi na członkóW Rady'"
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4l w $22:
a) ustęp 'l otrzymuje brzmienie:

'' 1' członkowie Rady Nadzorczej za udział W posiedzeniach (plenarnych'
prezydialnych i posiedzeniach komisji) otrzymują wynagrodzenie, które jest
wypłacane W formie miesięcznego ryczałł bez Względu na ilośĆ posiedzeń
w wysokoŚci nie Większej' jak 25 % minimalnego Wynagrodzenia za pracę, o którym
mowa w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę '"

b) ustęp 2 otrzymlje brzmienie:

,, 2' Wysokość Wynagrodzenia brutto, o którym mowa W ustępie 1, ustala się
W następujący sposób:

dla Przewodniczącego R. N' 25% minimalnego Wynagrodzenia;
dla pozostałych czł ' Prezydium R.N' 20% mjnjmalnego Wynagrodzenia;
dla członkÓw R.N. 15% minimalnego Wynagrodzenia'''

W głosowaniu udział brało '.''..... uprawnionych do głosowania.
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