
Regulamin
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej ,,ORUNIA" w

Gdańsku
JednoliĘ tekst uchwalony przez\Y.Z.Cz. w dniu 05.06.2018 r.

[ . postanowienia ogólne
§1

Rada Nadzorcza działa na zasadach określonych przepisami Prawa Społdzielczęgo z
16 września 1982 r., Ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,
Statufu Spółdzielni oraz niniejszego Regulaminu.

§2

1. Rada Nadzorcza składa się z 1 1 do 13 osób wybranych w głosowaniu tajnym przez
Walne Zgromadzenie Członków na okres trzech lat spośród nieograniczonej Iiczby
kandydatów będących członkami Spółdzielni. Ieżeli członkiem Spółdzieini jest
osoba prawna do Rady Nadzorczej może byó wybrana osoba nie będąca członkiem
Spółdzielni wskazan a przez osoba prawną

2. Kadencja Rady Nadzorczej kończy się wraz z wyborem nowego składu Rady na
Walnym Zgromadzeniu.

3. W skład Rady Nadzorczej Spółdzielni nie mogą wchodzić osoby będące
pracownikami Spółdzielni. Uchwała o wyborze takiej osoby jest nieważna.
Z chwilą nawiązania stosunku pracy z człottl<lem Rady Nadzorczej ustaje jego
członkostwo w Radzie Nadzorczej tej samej Spółdzielni

4.IJtrŃamandatu człotkaRady przedupłyłvem kadencji następuje w przypadkach :

a) odwołania większościąZl3 głosów przęz Walne Zgromadzenie Członków w
głosowaniu tajnym,

b) ztzęczęnia się mandatu,
c) ustania członkostwa w Spółdzielni.

5. Rada Nadzorcza moze wystąpić do Walnego Zgromadzetia Członków o odwołanie
ze składu Rady człotka, który nie wykonuje nalezycie swoich obowiązków.

6. Na wakujące miejsce człoŃów Rady Nadzorczej, lł-órzy utracili mandaty,
wchodzą do końca kadencji Rady Nadzorczej osoby, które kandydowaĘ w
wyborach do Rady Nadzorczej i ottzymaĘ największą liczbę głosów po osobach,
które weszĘ w skład Rady.

7, Członęk Rady Nadzorczej, z& zgodą Rady uzasadnioną szczegolnymi
okolicznościami, może zawiesić członkosfwo w Radzie Nadzorczej na okres do
6 miesięcy

§3

1. Do zakresu dzińania Rady Nadzorczej naleĘ:
1 . 1,uchwalanie planów gospodar czy ch i programó w dzińalności społe czno-

kulturalnej Spółdzielni,
I.2. nadzor i kontrola działalności Spółdzielnipoprzez:
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a) badanie okresowych sprawozdan oraz sprawozdń finansowych,
b) dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej. zadń

gospodarczyah, zę szczęgólnym uwzględnieniem przestrzegania ptzez
Społdzielnię praw jej członków,

c) przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania ptzęz Zarząd
wniosków organów Spółdzielni i jej członków,

1.3. podejmowanię uchwał w- sprawie nabycia i obciązenia nieruchomości oraz
nabycia lub utworzenia zal<ładu lub innej jednostki organizacyjnej,

1.4. podejmowanie uchwał w sprawie zacirynięcia kredylu w ramach sum
ustalonych przęzWalne Zgromadzenie Członków,

7 .5 . zatwięr dzanię struktury organizacyj nej Społdzielni,
1.6. tozpatrywanie skarg na dziŃalność Zarządu,
1 . 7. składanie Walne Zgr omadzenie Członków sprawo zdań zalłieraj ących

w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdń flnansowych,
1.8. podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych

_ pomiędzy Spółdzielnią a członkiemZarządu lub dokonynvanych ptzęz
Sp ółdzi e lni ę w interes i e członk a Zar ządu ) or az reprezentowanie Spółdzielni
przy Ęch czynnościach; do reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch
członków Rady Nadzorczej ptzeznią upowamionych,

1.9. uchwalanie regulaminu Zarządu,
1 . 1 O.uchwalanie zasad r ozliczania kosztów budowy i ustalania wysokości

wkładów,
1.11.uchwalanie regulaminu uzytkowania lokali w domach Spółdzielni oraz

porządku domowego i współzycia mieszkańców,
1 . 12.uchwaianie szczegółowych zasad rozliczania kosżów gospodarki zasobami

mieszkaniowymi i ustalania wysokości opłat zalokale,
1 . 1 3 . uchwalanie szczegołowych zasad korzystania przez członków z garaży,

finansowania ich budowy orazrozliczenz tego §rfułu,
1.l4.wybór i odwoływanie człoŃow Zarządu, w Ęm prezesa i jego zastępcy,
7.15. rozpatrywanie odwołń od decyzji Zaruądu orazrozpatrywanie skarg na jego

dzińalność,- 
1 .16, mvoŁywanie Walnego Zgromadzęnia na warunkach określonych w Statucie

(§ 105 ust.5 Statutu),
1.17. uchylony,
1.18.uchwalanie regulaminu ustanawiania praw do lokali, zamiany lokali

mieszkalnych oraz najmu lokali mieszkalnych i uzytkowych,
1.19.uchwalanie regulaminu określającego obowiązki Spółdzielni i członków w

zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasad rozliczeń z cńotkami
mvalniającymi lokale,

1.2O.podejmowanie uchwał w sprawie przeplowadzenia lustracji w Spółdzielni,
uczestniczenie w niej i nadzór nad wykonywaniem wniosków
polustracyjnych,

1.21.ustanawianie pełnomocnika do reprezentowania Spółdzielni w Sądzie jeśli
powódżwo o uchylenie uchwĄ Walnego Zgtomadzenia CzłoŃów
wytocrył Zarząd Społdzielni,

1.22,podejmowanie decyzji w sprawie podziału V/alnego Zgromadzenia na części
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oraz uchwalanie zasad zaliczania członków Spółdzielni do poszczególnych
części Walnego Zgromadzenia,

1 .23 .uchwalanie innych reguiaminów i zasad reguluj ących sprawy wewnętrzne
Spółdzielni.

2. Rada Nadzorcza moze żądać od członków Zarządu, pracowników Spółdzięlni
wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać
bezpośrednio stan majątku Spółdzielni.

3. Rada Nadzorcza wybiera biegłego rewidenta.
4. Rada ].{adzorcza składa sprawozdanie zę swojej działalności Walnęmu

Zgromadzeniu Członków.

§4

1. Rada l{adzorcza wybiera ze swego grona :przewodniczącego, jego zastępcę,
sekretarza i przewodniczących stĄch komisji Rady.

2. Rada Nadzorcza powofuje ze swego grona komisję rewiryjną oraz możę powołać
w miarę potrzeby komisje stałe lub czasowe, ustalając zakres ich działania.

§5

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Rady lub w razie jego
nieobecności z-ca przewodniczącego, w miarę potrzeby, nię rzadziej jednak niż raz
na kwartał.

2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwofuje Zarząd Spółdzielni w celu
ukons§r|uowania się Rady, nie później niż w ciągu 14 dni od daĘ odbycia
Walnego Zgromadzenia CzłoŃów.

3. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego z-ea zwoŁuje posiedzenie Rady
Nadzorczej także na wniosek :

- ll3 członków Rady Nadzorczej
- Zarządu.

Posiedzenie takie powinno byó mvołane w terminie 4 tygodni od dnia zgłoszenia
wniosku.

4. Kńdy członęk Rady Nadzorczej może zgłosió Przewodniczącemu Rady wniosek o
wniesienie konkretnej sprawy do porządku obrad najbliższego posiedzenia.

§6

1. O czasie, miejscu i porządku obrad Rady Nadzorczej członkowie jej i Zaruąd
zawiadamiani są pisemnie co najmniej na 3 dni przed tęrminem posiedzenia. Do
zawiadomień winny być dostarczone w miarę mozliwości projekĘ wniosków i
inne materiuł * sprawach, które mają byó rozpatrywane ptzez Radę.

2. IeżęIt w porządku obrad znajduje się sprawa doĘcząca wykluczenia lub
wykreślenia członka z rejestru człoŃów, o czasie i miejscu posiedzenia Rady
Nadzorczej, która ma podjąć decyzję w tej sprawie, zawiadamia się
zainteresowanego członka Społdzielni co najmniej na 7 dni przed terminem
posiedzenia, z podaniem informacji o prawie członka do składania wyjaśnień.
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Ieżęli zainteresowany członek prawidłowo zawiadomiony o terminie posiedzenia
nie przybędzię na posiedzenie, Rada Nadzorcza moze rorpattzyc sprawę bez jego
udziału.

§7

W posiedzeniu Rady Nadzorczej obowiązani są brać ldziŃ ]łszyscy członkowie
Rady. Członkowie, którzy nie wzięli udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej
powinni usprawiedliwić nieobecność.
W posiedzeniach Rady Nadzorczej, komisji Rady mogą uczestniczyć z głosćm
doradczym człoŃowie Zarządu, przedstawicieie Zvłiązk:u, w ktorym Społdzielnia
jest ztzeszona, przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej orcz inni zaproszeni
goście.
Zaudziń w pracach Rady Nadzorczej członkowie Rady otrzymują wynagrodzenie
w formie miesięcznego ryczałhr w wysokości 15% średniej płacy w Społdzięlni za
kwartał poprzedzający miesiąc, za który przysługuje wynagrodzenie, z
zastrzeżeniem art.82 ust.1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
Wynagrodzenie dla z-cy przewodniczącego oraz sekretarza Rady koryguje się
w-skaźnikiem 1,25 zaś dla Przewodniczącęgo Rady wskaźnikiem 1,5.

4. Wynagrodzet7ie, nie przysfuguje za miesiąc, w którym miała miejsce nieobecność
nieusprawiedliwiona na pos iedzeniu Rady Nadzorczej .

5. Kwotę rocznego wynagrodzenia Rady Nadzorczej ujmuje się w planie finansowo-
gospodarczym Spółdzielni na dany rok.

II Tryb obradowania i podeimowania uchwał.

§8

1. Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej
połowy liczby członków Rady.
Rada Nadzorcza rnoze podejmować uchwĄ jedynie w sprawach obję§ch
porządkiem obrad podanym do wiadomości członkom Rady w sposób określony w
§6.
UchwĄ s ą p o dej mow ane mvyldąw iększo ś ci ą głos ów.

§9

Posiędzenia Rady Nadzorczej ptowadzi przewodniczący Rady lub jego zastępca,
stwierdzając prawidłowośó zwołania zębrania i jego zdolność do podejmowania
uchwał. W Wzrypadku nieobęcności przewodniczącego i jego zastępcy zębranie
prowadzi członek Rady Nadzorczej wybrany w tym celu na tym posiedzeniu.
Po przedstawieniu ptzez referentów sprawy zamieszczonej w danym punkcie
porządku obrad i uzyskaniu w tym zakresie wyjaśnien przedstawicie|i Zarządu,
opinii właściwych komisji Rady Iub rzeczoznawców, przewodniczący otwiera
dyskusję udzielając uczestnikom posiedzenia głosu, w kolejności zg}aszania się. Za

3.

2.

a

1.

2.
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zgodą obecnych dyskusja moze byó prowadzona nad kilkoma punktami obrad
łącznie.

3. W sprawach formalnych przewodniczący udziela głosu poza kolejnością zgłaszania
się. Za wnioski \il sprawach formalnych uwaza się wnioski łv przedmiocie sposobu
obradowania i głosowania.

4. Wnioski i oświadczęnia do protokołu mogą byc zg}aszane ustnie. Na prośbę
przewodniczącego wnioski i oświadczenia nalezy składać na piśmie.

5. Członek Rady Nadzorczej możę zgłosić do protokołu zdanie odrębne, łvyrazające
brak zgody na decyzje podejmo\^/ane ptzęz Radę.

§10

1. W razie, gdy temat obrad wymaga podjęcia uchwĄ, przewodniczący posiedzenia
podaje zgłoszole vrnioski pod głosowanie,

2. Członek Rady Nadzorczej nie uczestnicą,w głosowaniu nad uchwałą w sprawie
osobiście go dotyczącej.

3. Głosowanie odbywa się jawnie z wyjątkiem wyboru i odwołania członków
Zarządl. Na żądanie jednej piątej obecnych na posiedzeniu członków Rady
Nadzorc zej, prz ewo dni czący zat ządza taj ne gło s owani e.

§ 11

1. Z obrad Rady Nadzorczej spisuje się protokół, który powinien być podpisany ptzęz
przewodniczącego zebrania i sekretarza Rady.

2. Uchw-Ą Rady Nadzorczej w sprawach wynikających ze stosunku członkostwa i
innych, w których członkowi przysługuje odwołanie do Zebrania Przedstawicieli
Członków powinny być zaprotokołowan e v,raz z uzasadnleniem.

3. Treść uchwĄ Rady Nadzorczej objęta ustawową ochroną winna być zawarta w
części niej awnej protokołu.

4. ProtokoĘ przechowuj e Zarząd,

III. Komisie Rady Nadzorczei.

§12

1. Komisje Rady Nadzorczej składają się co najmniej z 3 osób powołanych przez
Radę spośród jej członków. Przewodniczącychkomisji wybiera Rada Nadzorcza.

2. Komisja wybiera ze swego grona zastępcę przewodniczącego i sekretarza.

§13

1. Rada }.Iadzorcza może dokonaó zmian w składzie komisji.
2. Komisja może wystąpić do Rady o odwołanie członka komisji, który nie

uczestniczy w posiedzeniach komisji lub nie biętzę udziału w jej pracach.
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§14

Komisje dzińająw oparciu o regulamin pracy komisji, zatwl,etdzony przez Radę
Nadzorcza.
Sprawozdania i wnioski przewodniczący komisji (ich zastępcy) przedkładają do

r ozp Ńrzeni a Radzie Nadzorczej .

UchwaĘ komisji mają charakter opiniodawczy pTzy podejmowaniu uchwał ptzez
Radę Nadzorczą
Komisje Rady Nadzorczej współpracują ze sobą i w miarę potrzeb odby,wają

łvspólne posiedzenia.

§ 15

Pracami komisji kieruje jej przewodniczący, aw razie 1ego nieobecności - zastępca.

fv. postanowienia końcowe.

§16

Członek Rady Nadzorczej odpowiada wobec Spółdzielni za szkodę v,lyrządzoną
dzińaniem, zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami Statutu,

chyba żęnie ponosi winy.
Do odpowiedzialności członków Rady Nadzorczej mają zastosowanie przepisy
Ustawy Prawo spółdzielcze, część IIa - Przepisy karne.

§17

Regulamin niniejszy wchodzi w zycie z dniem 01 częrwca 1983 r.

JednolĘ tekst regulaminu uchwalony pTzez'Walnę Zgtomadzenie Członków w dniu
05 czerwca20l6 r. obejmuje:
1. Aneks Nr 1 uchwalony ptzez Zebrarttę Przedstawicieli Członków w dniu

2'1 czętwca|995 r.
2. Aneks Nr 2 uchwalony ptzez Zebrartię Przedstawicieli Członków w dniu

12 częrwca2003 r.
3. Aneks Nr 3 uchwalony przez Zębtanię Przedstawicięli Członków w dniu

2I czerwca2aj6t
4. Uchwałę Zębtarlta Przedstawicieli Członków }.{r 2l20l0 w sprawie zm7any

Regulaminu Rady Nadzorczej uchwalonąw dniu 01.03.2010 r.

5. Uchwałę S/alnego Zgromadzenia Członków Nr 612018 w sprawie zmiany
Regulaminu Rady }.tradzorczej uchwalonąw dniu 05.06.2018 r. i wchodzi w Ęcie
po zarejestrowaniu w Sądzie zmlanw Statucie.

RApA

1.

2.

Spetduiolni


