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Regulamin Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. I. Kraszewskiego w Sopocie

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

§ 1

Rada  Nadzorcza  Spółdzielni  zwana  dalej  „ Radą”  działa  na  podstawie  
przepisów:

– ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz .U.  z 2021 r.
poz.648),                                                                                                     

– ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U
z 2021 r., poz. 1208 z późniejszymi zmianami),

– Statutu Spółdzielni i niniejszego Regulaminu.

§ 2

1. Rada składa się z 9  osób wybranych w  głosowaniu tajnym przez Walne
Zgromadzenie Członków Spółdzielni – zwane dalej Walnym Zgromadzeniem
–  na  okres  3  lat  spośród  nieograniczonej  liczby  kandydatów  będących
członkami Spółdzielni,  a zgłaszanych przez członków, Radę Nadzorczą w
sposób określony w Statucie i Regulaminie Walnego Zgromadzenia. 

2. W skład Rady nie mogą wchodzić osoby będące pracownikami Spółdzielni,
osoby  pozostające  z  członkami  Zarządu  lub  kierownikami  bieżącej
działalności  gospodarczej  Spółdzielni  w  związku  małżeńskim,  stosunku
pokrewieństwa  lub  powinowactwa,  osoby  prowadzące  działalność
konkurencyjną  wobec  Spółdzielni  lub  osoby,  których  najbliżsi  członkowie
rodziny prowadzą taką działalność oraz osoby pozostające ze Spółdzielnią w
sporze sądowym lub posiadające nieuregulowane zobowiązania finansowe
wobec Spółdzielni i osoby o niepełnej zdolności do podejmowania czynności
prawnych.

§ 3

Kadencja Rady Nadzorczej trwa od Walnego Zgromadzenia, które ją wybrało do
Walnego Zgromadzenia odbywanego po trzech latach od tego wyboru, przy czym
okres ten może być przedłużony na mocy obowiązujących przepisów.
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§ 4

1. Mandat członka Rady wygasa z upływem kadencji, na którą został wybrany.
Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje w przypadkach:

- odwołania przez Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów;

- zrzeczenia się mandatu;

- ustania członkostwa w Spółdzielni;

- nawiązania stosunku pracy se Spółdzielnią.

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  §  40  ust.  2  Statutu  przy  zachowaniu  zasady,  iż
zastępcami członków  Rady zostają kandydaci,  którzy uzyskali  największą
ilość głosów poza kandydatami  wybranymi na członków Rady.

§ 5

Do zakresu działania Rady należy:

a/ uchwalanie planów gospodarczych, w tym planu działalności społecznej,       
kulturalnej i oświatowej,

b/ nadzór i kontrola działalności Spółdzielni poprzez:

-  badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych,

-  dokonywanie  okresowych  ocen  wykonania  przez  Spółdzielnię  jej  zadań
gospodarczych,  ze  szczególnym  uwzględnieniem  przestrzegania  przez
Spółdzielnię praw jej członków,

-  przeprowadzanie  kontroli  nad  sposobem  załatwiania  przez  Zarząd
wniosków organów Spółdzielni i jej członków;

c/   podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz   

      nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej;

d/  podejmowania uchwał w sprawie przystąpienia Spółdzielni do organizacji 

      społecznych oraz wystąpienia z nich;

e/  zatwierdzenia struktury organizacyjnej Spółdzielni;

f/  rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu;

g/  składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swojej działalności    

     zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych;
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h/   podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między
Spółdzielnią, a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez Spółdzielnię w 
interesie  członka Zarządu oraz reprezentowanie  Spółdzielni  przy  tych    
czynnościach. Do reprezentowania Spółdzielni wystarczy 2 członków Rady 
przez nią upoważnionych;

i/    uchwalanie Regulaminu Zarządu oraz innych regulaminów, których uchwalanie 
przez Radę Nadzorczą przewiduje Statut;

j/   podejmowanie  uchwał  w  sprawie  modernizacji,  rozbudowy  i  przebudowy  
obiektów i zasad rozliczania z tego tytułu kosztów;

k/   uchwalanie  zasad  i  trybu  rozliczania  kosztów  budowy  i  ustalanie  wartości  
początkowej lokali nowo oddawanych do użytku, a także uchwalanie założeń 
organizacyjno-finansowych poszczególnych przedsięwzięć inwestycyjnych;

l/    uchwalanie zasad rozliczania wpłat na wkład budowlany;

ł/    uchwalanie szczegółowych zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami  
mieszkaniowymi  oraz  ustalania  wysokości  opłat  za  używanie  lokali  
mieszkalnych i  garaży,  w tym wysokości  odpisów na fundusz remontowy  
lokali mieszkalnych i garaży,;

m/  ustalanie  szczegółowych  zasad  korzystania  przez  członków  z  garaży,  
finansowanie ich budowy oraz rozliczeń z tego tytułu;

n/  wybór i odwoływanie członków Zarządu, w tym prezesa i jego zastępcy, oraz 
nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy na podstawie umowy o prace 
z członkami Zarządu zatrudnianymi w Spółdzielni;

o/   rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu;

p/  zwoływanie Walnego Zgromadzenia w warunkach określonych Statutem oraz  
Ustawą;

r/   uczestniczenie  w  lustracji  Spółdzielni  i  nadzór  nad  wykonywaniem  zadań  
polustracyjnych;

s/   podejmowanie decyzji w sprawie prowadzenia przez Spółdzielnię administracji 
zleconej obcych budynków;

t/   uchwalanie zmian wysokości opłat za użytkowanie lokali mieszkalnych i garaży 
oraz uchwalanie wysokości wszelkich opłat,  w tym opłat  manipulacyjnych  
pokrywających  koszty  sporządzania  odpisów  i  kopii  dokumentów  
wydawanych  przez  Spółdzielnię  zgodnie  z  postanowieniami  ustawy  lub  
Statutu,

u/   podejmowanie uchwał w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania 
sprawozdania  finansowego  Spółdzielni,  tj.  uchwały  powołującej  spośród  
swego grona komisji  przetargowej,  która  w imieniu  R.N.  dokona wyboru  
określonego wyżej podmiotu oraz uchwały zatwierdzającej protokół komisji  
przetargowej;
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w/   podejmowanie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Zarząd 
pełnomocnictwa  do  kierowania  bieżącą  działalnością  Spółdzielni  oraz  
ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania Spółdzielni w sądzie, jeżeli 
powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia wytoczył Zarząd;

z/    podejmowanie innych uchwał w sprawach zastrzeżonych do właściwości Rady
Nadzorczej przepisami ustawy.

§ 6

Członkowie  Rady  nie  mogą  wkraczać  w  zakres  kompetencji  Walnego
Zgromadzenia lub Zarządu.

W  razie  naruszenia  niniejszego  zakazu  lub  innego  zawinionego  czynu  albo
zaniedbania, przez który Spółdzielnia poniosła szkodę, członkowie Rady ponoszą
odpowiedzialność na zasadach przewidzianych w art. 58 Prawa spółdzielczego.

§ 7

1. W celu wykonania swoich zadań Rada może żądać od Zarządu, członków i
pracowników  Spółdzielni  wszelkich  sprawozdań,  informacji  i  wyjaśnień,
przeglądać księgi i  dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku
Spółdzielni.

2. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1 odnoszą się do Rady, jako organu
Spółdzielni, a nie do poszczególnych jej członków.

Rada  może  jednak  udzielić  upoważnienia  wskazanemu  przez  siebie
członkowi  do  skorzystania  z  tych  uprawnień  w  formie  uchwały  Rady
określającej szczegółowo zakres uprawnień upoważnionego członka.

Rozdział 2. Zwoływanie posiedzeń Rady, Prezydium i Komisji Rady.

§ 8

1. Pierwsze posiedzenie  Rady po Walnym Zgromadzeniu,  które dokonało jej
wyboru  zwołuje  Zarząd  w  terminie  nie  późniejszym  jak  7  dni  od  daty
wyborów do Rady.
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2. Na  pierwszym  posiedzeniu  Rada  wybiera  ze  swojego  grona
przewodniczącego,  zastępcę  i  sekretarza  Rady  oraz  Komisję  Rewizyjną
i inne komisje stałe.

Przewodniczący  Rady,  jego  zastępca  i  sekretarz  oraz  przewodniczący
stałych komisji Rady tworzą Prezydium Rady.

Rada  może  powołać  także  komisje  czasowe  dla  przeprowadzenia
określonych czynności.

3. Po  dokonaniu  wyboru  przewodniczącego  Rady,  przejmuje  on
przewodniczenie posiedzeniu.

§ 9

1. Prezydium Rady może spełniać zadania związane z organizowaniem pracy
Rady  nie  mogąc  pomiędzy  posiedzeniami  Rady  sprawować  czynności
należących do jej kompetencji.

2. Do zadań Prezydium Rady należy w szczególności:

- opracowywanie projektu planu pracy Rady,

- koordynowanie działalności Rady i jej komisji,

- wstępne rozpatrywanie sprawozdań z działalności Rady i jej komisji,

- ustalanie terminu, miejsca i porządku obrad posiedzeń Rady,

- dokonywanie innych czynności organizacyjno-porządkowych związanych ze
zwoływaniem posiedzeń Rady i jej komisji,

- organizowanie prac komisji i innych zespołów roboczych Rady.

3. Z  posiedzeń  Prezydium  Rady  sporządza  się  protokóły,  które  podpisuje
przewodniczący Rady lub zastępca i sekretarz.

§ 10

1. Komisje  Rady  składają  się  z  3  –  5  osób  powołanych  przez  Radę.
Przewodniczących komisji wybiera Rada.

2. Rada może dokonywać zmian w składzie komisji.

3. Komisja lub Prezydium Rady mogą wystąpić do Rady o odwołanie  członka
komisji, który nie uczestniczy aktywnie w jej posiedzeniach i pracach.
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4. Zadania komisji ustala Rada.

5. Przewodniczący  komisji przedkładają Radzie do rozpatrzenia sprawozdania
ze swojej  działalności  oraz wnioski  o charakterze opiniodawczym mogące
stanowić podstawę do podejmowania uchwał przez Radę.

6. Komisje Rady współpracują ze sobą dla wykonania swoich zadań i w miarę
potrzeby odbywają wspólne posiedzenia.

7. Pracami komisji kierują ich przewodniczący lub inni upoważnieni przez nich
członkowie Komisji.

§ 11

1. Posiedzenie  Rady  zwołuje  przewodniczący  Rady,  a  w  razie  jego
nieobecności  zastępca  przewodniczącego,  w  miarę  potrzeby,  nie  rzadziej
jednak niż raz na kwartał.

2. Posiedzenie Rady zwołuje jej przewodniczący także na wniosek:

- 1/3 członków Rady;

- Zarządu Spółdzielni;

- komisji Rady.

Posiedzenie takie powinno się odbywać nie później, niż w terminie 4 tygodni 

od dnia zgłoszenia wniosku.

3. Każdy  członek  Rady  może  zgłosić  przewodniczącemu  
Rady  wniosek  o  wniesienie  konkretnej  sprawy  do  porządku  obrad
najbliższego posiedzenia.

4. W  sytuacjach  nadzwyczajnych  posiedzenie  Rady  Nadzorczej  może  być
zwołane zdalnie i zostać przeprowadzone zdalnie w formie pisemnej, a także
przy  wykorzystaniu  środków  porozumienia  się  na  odległość  przy
zastosowaniu reguł zawartych w Prawie spółdzielczym.

§ 12

1. O  czasie,  miejscu  i  porządku  obrad  Rady  jej  członkowie  i  Zarząd
zawiadamiani są pisemnie na co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia.
Do zawiadomienia mogą być dołączone projekty wniosków i inne materiały w
sprawach, które mają być rozpatrywane przez Radę.

2. Prezydium Rady  może zaprosić  na  posiedzenie  Rady  członków Zarządu,
pracowników Spółdzielni oraz innych gości.
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3. Rada  obowiązana  jest  zaprosić  na  posiedzenie  członków  Zarządu,  jeżeli
zbiera się na wniosek tego organu oraz może zaprosić członków Spółdzielni,
których skarga, wniosek lub odwołanie są przedmiotem obrad.

§ 13

1. W posiedzeniach Rady i jej komisji obowiązani są brać udział wszyscy ich
członkowie.

Członkowie  Rady  nie  mogący  uczestniczyć  w  posiedzeniu  Rady  lub  jej
komisji  obowiązani  są  usprawiedliwić  swoją  nieobecność  przed
posiedzeniem, a gdy z ważnych powodów jest to niemożliwe, najpóźniej w
ciągu 5 dni po posiedzeniu.

2. W posiedzeniach Rady oraz jej  Prezydium i  komisji  mogą uczestniczyć z
głosem doradczym członkowie Zarządu oraz zaproszeni goście i eksperci.

Rozdział 3. Tryb obradowania i podejmowanie uchwał.

§ 14

1. Rada Nadzorcza jest  zdolna do podejmowania uchwał  przy obecności  co
najmniej  połowy  liczby  jej  członków wybranej  zgodnie  z  postanowieniami
Statutu, a określonej także w § 2 ust. 1 Regulaminu.

2. Rada może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem
obrad.

Członkowie  Rady mogą  na początku jej posiedzenia zgłaszać do porządku
obrad  podanego  im  do  wiadomości  (w  sposób  określony  w  §  12  ust.  1
Regulaminu)  dodatkowe sprawy.  Decyzję  o  wprowadzeniu  tych  spraw do
porządku obrad podejmuje Rada zatwierdzając porządek obrad posiedzenia.

§ 15

1. Posiedzenie  Rady  Nadzorczej  prowadzi  Przewodniczący  Rady  lub  jego
zastępca, stwierdzając prawomocność zwołania zebrania i jego zdolność do
podejmowania uchwał.

2. Po przedstawieniu przez referentów sprawy zamieszczonej w danym punkcie
porządku  obrad  i  uzyskaniu  w  tym  zakresie  wyjaśnień  przedstawicieli
Zarządu,  opinii  właściwych  komisji  Rady  lub  rzeczoznawców,
Przewodniczący otwiera dyskusję, udziela uczestnikom postępowania głosu
w  kolejności  zgłaszania  się.  Za  zgodą  obecnych  dyskusja  może  być
prowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie.
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3. Przewodniczący Rady kierując dyskusją w toku obrad udziela głosu osobom
w niej uczestniczącym, a jeżeli wypowiedź dyskutanta jest niestosowna lub
odbiega od tematu dyskusji, przewodniczący odbiera takiemu dyskutantowi
głos.

4. W  sprawach  formalnych  Przewodniczący  udziela  głosu  poza  kolejnością
zgłaszania się.

Za  wnioski  w  sprawach  formalnych  uważa  się  wnioski  w  przedmiocie
sposobu obradowania i głosowania.

5. Wnioski i oświadczenia do protokółu mogą być zgłaszane ustnie. Na prośbę
Przewodniczącego wnioski i oświadczenia należy składać na piśmie.

§ 16

1. W przypadku, gdy decyzja w sprawie będącej przedmiotem obrad wymaga
podjęcia  jej  w  formie  uchwały,  przewodniczący  posiedzenia  poddaje
zgłoszone wnioski pod głosowanie.

2. Członkowie Rady nie mogą brać udziału w głosowaniu w sprawach wyłącznie
ich  dotyczących.  Zakaz  ten  nie  rozciąga  się  na  uczestnictwo  tych  osób
w  obradach  Rady  poprzedzających  głosowanie.  Bezpośrednio  przed
głosowaniem  w  takich  sprawach  zainteresowany  członek  Rady  opuszcza
salę posiedzeń, o czym czyni się wzmiankę w protokóle obrad posiedzenia
Rady.

§ 17

1. Rada  podejmuje  uchwały  zwykłą  większością  głosów  przy  obecności  co
najmniej połowy składu wybranej Rady.

2. Przy  obliczaniu  wymaganej  większości  głosów  dla  podjęcia  uchwały
uwzględnia się głosy oddane za i przeciw uchwale.

3. Uchwały Rady podejmowane w głosowaniu jawnym, z wyjątkiem wyboru i
odwołania członków Zarządu, przy których przeprowadzane jest głosowanie
tajne.

4. Na żądanie 1/3 obecnych na posiedzeniu członków Rady przewodniczący
zarządza tajne głosowanie również w innych sprawach.

§ 18

1. Rada  Nadzorcza  wybiera  członków  Zarządu  Spółdzielni  w  głosowaniu
tajnym.
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2. Kandydatów  na  członków  Zarządu  obecni  na  zebraniu  zgłaszają
bezpośrednio  do  Przewodniczącego  zebrania.  Zgłaszanie  kandydatury
odbywa  się  z  podaniem  imienia  i  nazwiska  kandydata  oraz  krótkiego
uzasadnienia kandydatury.

3. Do  zgłoszenia  kandydata  nieobecnego  na  zebraniu  należy  dołączyć  jego
pisemną  zgodę  na  kandydowanie.  Zebrani  mogą  uzależnić  rozpatrzenie
kandydatury  od  przedłożenia  im  dokumentów stwierdzających  kwalifikację
kandydatów, nadto zażądać osobistej obecności kandydata na posiedzeniu.

4. Członkowie  Rady  Nadzorczej  mogą  zgłaszać  nieograniczoną  liczbę
kandydatów na członków Zarządu.

5. Po  zgłoszeniu  kandydatur  Przewodniczący  ustala  ostateczną  liczbę
kandydatów i  zarządza wybranie komisji  skrutacyjnej  dla przeprowadzenia
wyborów.

6. Komisja skrutacyjna przygotowuje kartki wyborcze.

§ 19

1. Głosowanie odbywa się oddzielnie na:

- Prezesa Zarządu,

- Z-cę Prezesa Zarządu,

- Członka Zarządu.

2. Głosujący  skreśla  nazwisko  kandydatów,  na  których  nie  głosuje,
pozostawiając jedno nazwisko.

3. W przypadku, gdy liczba nazwisk nie skreślonych na złożonej do urny kartce
jest większa od liczby jeden, uznaje się głos za nieważny.

4. Liczbę  głosów  oddanych  na  poszczególnych  kandydatów  oblicza  komisja
skrutacyjna. Przewodniczący komisji skrutacyjnej ogłasza wyniki głosowania.

5. Do Zarządu wchodzą kandydaci,  którzy  w I  turze  wyborczej  otrzymali  co
najmniej  50  %  oddanych  głosów.  Jeżeli  w  I  turze  wyborów  nie  zostały
obsadzone  wszystkie  miejsca  w  składzie  Zarządu,  zarządza  się  II  turę
wyborów. Do II tury wyborów staje tylko podwójna liczba osób w stosunku do
nieobsadzonych miejsc w Zarządzie,  spośród tych kandydatów, którzy w I
turze wyborów otrzymali najwięcej głosów.

Do Zarządu wchodzą kandydaci wybrani w I turze wyborów oraz kandydaci,
którzy  w  II  turze  wyborów  otrzymali  kolejno  największą  liczbę  oddanych
głosów.
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§ 20

1. Z przebiegu każdego posiedzenia Rady sporządza się protokół.

2. Protokół z posiedzenia Rady podlega wpisaniu do księgi  protokółów Rady
prowadzone w formie segregatorów, w których przechowywane są protokóły
Rady.

3. Protokół podpisuje przewodniczący posiedzenia i sekretarz Rady.

4. Protokół powinien zawierać w szczególności:

- numer kolejny, datę i miejsce posiedzenia,

-  nazwiska członków biorących udział  w posiedzeniu Rady oraz nazwiska
członków  Rady  nieobecnych  na  posiedzeniu  z  podaniem  przyczyny  ich
nieobecności,

- listę zaproszonych gości i biorących udział w posiedzeniu,

- porządek obrad,

-  zwięzłe streszczenie  referowanych spraw oraz oświadczenia złożone do
protokółu,

- pełny tekst uchwał, wyniki głosowania oraz stwierdzenie ich powzięcia,

- wnioski członków, które nie zostały uwzględnione oraz sprzeciw członków
Rady zgłoszone do protokółu przeciw podjętych uchwałom.

5. Sekretarz  Rady  prowadzi  księgi  protokółów  Rady  oraz  rejestr  podjętych
uchwał.

6. Obsługę  posiedzeń  Rady  i  pomoc  w  prowadzeniu  rejestru  protokółów  i
uchwał Rady zapewnia Zarząd Spółdzielni. 

§ 21

Postanowienia zawarte w § 20 ust. 1 – 4 stosuje się odpowiednio do protokółów
Prezydium Rady i Komisji Rady.

§ 22

1. Członkowie  Rady  Nadzorczej  za  udział  w  posiedzeniach  (plenarnych,
prezydialnych i posiedzeniach komisji) otrzymują wynagrodzenie, które jest
wypłacane w formie miesięcznego ryczałtu 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, o treści
obowiązującej w momencie wypłaty ryczałtu.
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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% minimalnego wynagrodzenia;

– dla członków R.N. 15% minimalnego wynagrodzenia.

3. Ustalone powyżej wynagrodzenie ryczałtowe ulega automatycznej indeksacji
przy  każdej  zmianie  wysokości  granicy  ustawowej  ryczałtu,  tj.  zmianie
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

4. Ryczałtowe wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej wypłacane jest z
dołu nie później, niż do ostatniego dnia danego miesiąca w kasie Spółdzielni.

5. W miesiącach w których nie  odbywają się  posiedzenia  Rady Nadzorczej,
wynagrodzenie nie przysługuje.

§ 23

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Regulamin niniejszy uchwalony został  przez Walne Zgromadzenie uchwałą
Nr 10 / 2008 z dnia 24 czerwca 2008 r. i 26 czerwca 2008 r.

    

Zmiany  Regulaminu  Rady  Nadzorczej  uchwalone  zostały  przez  Walne
Zgromadzenie uchwałą Nr 4 / 2018 z dnia 7 czerwca 2018 r.

Zmiany  Regulaminu  Rady  Nadzorczej  uchwalone  zostały  przez  Walne
Zgromadzenie uchwałą Nr 23 / 2022 z dnia 24 września 2022 r.

                

 


