
REGULAMIN
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej

,,Rado gosz cz-Zachó d" w Ł o dzi

I. PODSTAWY I ZAKRES DZIAŁA}IIA

§1
Rada Nadz orcza działa na podstawie :

1. Ustawy z dlia 16 września 7982t Prawo spółdzielcze ( DzU. z 2aO3r. nr
188, poz. 1848)

2. Ustawy z dńa 15 grudnia 2000r o spółdzielniach mieszkaniolvych ( Dz.U.
nrl 19 z 2003r. poz. 1116 z późn. zm.)

3. Postanowień statutu Spółdzielni ( § 125 - 128)
4. Niniejszego regulaminu

§2
1. Do zakresu dztńańa Rady Nadzorczej, rwanej dalej Radą naleĘ wykonywanie

zadńokreślonych w szczególności § 127 statutu Spółdzielni.
2. Członkowie Rady Nadzorczej otrąmrują wynagrodzenie w wysokości l00%

minimalnego wynagrodzeńa za ptacę, o klórym mowa w ustawie z dnia 10

p ńdziemika 2002t o minimalnym wynagrodz eńll za pracę.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust 2 wypŁacane jest w formie miesięcznego

ryczałtll bez względu na ilość posiedzeń, przy cTW warunkiem wypłacenia tego
wynagrodzenia jest udziń członka organu w kazdym posiedzeniu, chyba że
nieobecnoś ó członka jest usprawiedliwiona.

4. Decyzje o usprawiedliwieniu nieobecności cńonka Rady na posiedzeniu
podejmuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, na podstawie pisemnego wniosku
zainteresowanego. Decyzja Przewodni czącego jest ostateczna.

II. SKŁAD RADY
§3

1. Rada składa się z 13 członków Spółdzielni, wybranych w głosowaniu tajnym przez Walne
Zgromadzenie, spośród członków Spółdzielni, na okres 3 lat.

2. Członkowie Rady, Wórry:
1. uchylająsię od udziału w pracach Rady,
2. opuścili więcej niż 3 kolejne posiedzenia Rady bez usprawiedliwienią
3. swoim postąlowaniem rużąco naruszająstatut Spółdzielni oruz zasady współzycia

społecznego,
4. naruszyli zakazkonkurencji wobec Spółdzielni,

mogąbyć na wniosęk Rady odwołani ze składu Rady przez Walnę Zgromadzeńe-
3. Rada, w przypadku określonym w ust. 2 pkt. 4, może podjąó uchwałę o zawieszeniu

członka Rady w pełnieniu czynności, aż do najbliższego Walnego Zgromadzenia, które
rozstrzygao uchyleniu zawieszeniabądźodwołarriu zawieszonego członka Rady.

4. Walne Zgromadzenie może odwołac cńonka Rady przed upływem kadencji większością
2/3 waźmie oddanych głosów i na jego miejsce dokonać wyboru irrnego cńonka Rady do
końca kadencji. Odwołanie CzłotkaRady następuje w głosowaniu tajnym.

5. Na miejsce członka Rady, który mandat utracił (wskutek odwołania, rezygnacji, utraĘ
członkostwa, śmierci) Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru, do końca kadencji Rady -
innego członka.



§4

1. Rada wybiera ze swego grona Prezydium Rady. Wybór przewodniczącęgo RadY, jego

zastępcy i sekretarza Rady-następuje w głosowaniu tajnym, na pierwszym posiedzeniu Po
wyborze Rady.

2. Ń skład prezydium wchodzą również przewodniczący stĄch komisji RadY, wYbrarri

zgodnie z § 20 niniejszego regulaminu.
3. Zńańem Prezydium Rady jest organizowanie prac Rady.

§5

1. Rada powofuje ze swego grona Komisję Rewizyjnąoraz inne stałe komisje_

2. Rada możę powołać, w miarę potrzeby, inne komisje czasowe-
3. Do składu komisji mogą być włączonę przęz Radę osoby nie będące cŻonkami RadY, z

głosem doradczym, bŹ; prawa głosowania- Postanowienie to nie doĘczY Komisji
Rewizyjnej.

§6

1. W posiedzeńachRady biorąudział z głosem decydującym członkowie Rady.

2. W posie dzeńachRady, Prezydium i iomisji uczestniczą z głosem doradczym członkowie

Zarząduoraz inne osoby zaproszone przez Radę lub Zarząd.

III. ORGAI\ilZACJ A PRACY RADY

A. RADA NADZORCZA
§7

Rada realizuje swoje zadańa stafutowe:
1) na posiedzeniach Rady,
2) poptzezpracę Prezydium Rady,
3) poptzezpracę komisji Rady,
4) poprzez czynności kontrolno- nadzot czę.

§8
1. posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i prowadzi przewodniczący Rady lub - w razie jego

nieobecności - zastępca przewodni czącego, co najmniej raz na kwartał.

2. pierwsze posiedzeni" nuay Nadzorczej zwofuje Zarząd Spółdzielni w celu

ukons§rfuowania się Rady, w terminie do 14 dni od daĘ odbycia Kolegium Walnego

Zgromadzenią o którym mowa w § 124 stafutu-
po dokonaniu otwarcia obrad zarządza się wybór przewodnicząeego Rady Nadzorczej,

który po wyborze prowadzi dalsze obrady.
3. posiedzenie Rady powinno być rvłołane na wniosek co najmniej 4 członków RadY lub na

wniosek Zaruądll, w terminie do dwóch tygodni od dnia zg}oszeńa wniosku.

Wniosek o zwołanie Rady zawiera proponowany porządek obrad,

§9
l. Zawiadomienia o terminie posiedzenia Rady v]raz z proponowanym porządkiem obrad

powinny byó doręczone członkom Rady, Zaruądowi i zaproszonym osobom w zasadzie co

najmniej na 3 dni przed ..vqrznaczonym terminem.



Z.Do zalitadomieńnaleĘ dołącryć, w miarę potrzeby, materiĄ w sprawacĘ które mająbyć
t ozp atrzone pr zez Radę.

3. Jeżeli w porządku obrad zrrajduje się sprawa doĘcząca wyk]uczenia lub wykreślenia
cńonka z rejestru członków, o czasie i miejscu posiedzenia Rady, która ma podjąć decyzję
w tej sprawie powiadamia się zainteresowanego członka Spółdzielni co najmniej na 5 dni
przed terminem posiedzenia z podaniem informacji o prawie członka do składania
wyjaśnień. Jeżęli zainteresowany członek, prawidłowo zawiadomiony o terminie
posiedzenia listem poleconym za mwotnym poświadczeniem odbioru lub za osobistym
pokwitowaniem, nie ptzybędzie na posiedzenie, Rada moze rozpatruyć sprawę bez jego
udziału.

§l0
1. Kazdy członek Rady może zg}osió przewodniczącemu Rady umotywowany wniosek o

zmianę lub uzupełnienie porządku obrad. Wniosek taki przewodniczący Rady podaje do
wiadomości członków Rady na posiedzeniu i poddaje go pod głosowanie, przed
zatwięrdzeniem porządku obrad. Na wniosek Prezydium zg}oszony na posiedzeniu
porządek obrad możę być uzupeŁriony o inne pilne sprawy.

2. Zmianaporządku obrad może nasĘlić, wtrybie ust. 1, na wniosek Zarządlu.

§ 11
KaZdy członek Rady jest zobowiryarty do udziału w posiedzeniach Rady i w pracach komisji,
do któĘ został wybrany przez Radę. Do obowiąków cżonków Prezydium nalezy ponadto
udziń w posiedzeniach Prezydium.

§12
1. Decyzje Rady zapadająw formie uchwał.
2. Rada może podejmowaó uchwĄ w sprawach objęĘch porządkiem obrad podanym do

wiadomości członkom Rady w formie pisemnej (łączrie z projektami uchwał) co najmniej
na 3 dni przed posiedzeniem Rady, w obecności co najmniej połowy składu R dy, w tym
przewodniczącego Rady lub jego zastgrcy, z uwzględnieniem § l0.

3. Rada podejmuje uchwĄ nvykJąwiększościągłosów, członków obecnych na posiedzeniu,
z wyjątkiem przewidzianym w § 23 ust. 8 niniejszego regulaminu.

4. Prry obliczaniu większości głosów, dla podjęcia uchwaĘ, uwzględnia się tylko głosy za i
przeciw uchwale.

5. UchwĄ, o których mowa w § 3 ust. 3 są wazne gdy podjęte zostaną bezłuzględną
większością głosów obecnych.

6. Członek Rady nie bierze udzińu w głosowaniu nad uchwałą w sprawie wyłączrrie jego
dotyczącej.

§13
1. Rada podejmuje uchwĄ w głosowaniu jawnym.
2. Głosowanie tajne odbywa się przy wyborach i odwoĘwaniu członków Zarządu.
3. Głosowanie tajne odbywa się na żądanle co najmniej 1/3 członków Rady obecnych na

posiedzeniu.

§14
Rada może zasięgaó opinii rzeczozna,wców-

B. PREZYDII M RADY
§15

Do obowią3ków Prezydium Rady nńeży w szczególności:
1. ustalanie terminu i propozycji porządku obrad Rady,



(

rozpatryvvanie projektów uchwał i innych materiałów, łtóre mają byó

przedmiotem obrad Rady,

irr"Jł*"ame Radzie wniosków w sprawie zmian orgańzacji PracY RadY oraz w

sprawiepowołaniaczasowychkomisji,_ r : l^ 1_^*:^:: ^o^*.r _ie ,herl
przedkładanie Radzie wńosków o dołączeniu do komisji osoby nie będącej

członkiem Rady,
nadawanie biegu uchwałom i czuwanie nad ich realizacją

§16

1. posiedzeńa prezydium Rady zwofuje przewodnicząęy Rady, a w razię nieobecności

przewodni czącegoj ego zastępca lub sekretarz,

2. posiedzenia prezydium odbywają się w miarę potrzeby, a w szczególności przed

posiedzeniami Rady.
3" postanowienia § |Ź,,llust. 1 niniejszego regulaminu stosuje się odpowiednio,

c. KoMISJE RADY 
§ 17

1. Rada powinna wybrać komisje stałe,

ż. komisja Raay działa w zakresie ustalonym przez Radę w regulaminie pracy

komisji.
3. W,r.łua Komisji wchodzi co najmniej 3 członków,

§18

1. Rada może dokonać rrnian w składach komisji, a także powołać cźonków

Spółdzielni, nie wchodzącychw skład Rady, naczas ozrlaczorly,, . ,_:^^

ż. Członkowie dodatkowo powołani mu;ą !io, doradcry, z zaśtzeżęniem § 5

2.

J.

4.

5.

pkt.3.
§19

1.CzłonekRadypowołanyjednocześniedodwóchkomisji,mozebyć
przewodni cz;ącymtylko j ednej z nich,

2. członkowie komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład innych komisji

Rady. 
§ 20

przewodni czącęgokomisji i jego zastępcę wyńerająze swego glona członkowie komisji,

§21
powołując komisję czasową dla określonej sprawy, Rada wybiera jej członków w liczbie

ptzez siebie określonej,



IV. WYBORY I ODWOŁYWANIE CZŁONKOW ZARZĄDU

§23

1. Rada wybiera członków Zarządll z nieograniczonej liczby kandydatów, po uprzednim
ustaleniu liczby członków Zar ządu.

2. Kandydatów na poszczególnych członków Zarządu, obecni na posiedzeńu zg}aszają
bezpoŚrednio do przewodńczącego posiedzenia. ZgJaszańe kandydatur odbywa się z
Podaniem imienia i nazwiska kandydata wraz zuzasadnieniem kandydatury.

3. Rada może zarządzic konkurs na stanowisko członka Zarządu, ustalając regulamin
konkursu.

4. Do zgłoszeńa kandydata nieobecnego na posiedzeniu naleza dołączyćjego pisemną
zgodę na kandydowanie. Zebraai mogą vzależmić rozpattzeńe kandydatur od
Przedłożeńa im dokumentów, stwierdzających kwalifikacje kandydatów, ponadto
żądać osobistej obecności kandydata na posiedzeniu.

5. Po zgjoszeńu kandydatur, przewodniczący zapoznaje zebranych z lisĘ kandydatów i
zarz+r|r,a wybór komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia tajnych wyborów.

6. Komisja Skrutacyjna w składzie co najmniej 3 osób przygotowuje karty wyborcze.
7. Wybory prezesa Zarządu oraz pozostaĘch członków Zarządu przeprowadzane są

odrębnie. Za wybranego u-waża się kandydatą który uzyskał największą liczbę głosów
Ponad 50Yo warmie oddanych głosów. W przypadku równej licńy głosów, powodującej
Przekroczeńe ustalonej w stafucie liczebności Zarządu, głosowanie naleĘ powtórzyó.

8. Rada może odwołać cżonków Zarząda większością Ył wetżmie oddanych głosów.
Odwołanie następuje w głosowaniu tajnyn.

I. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§24

Rada zobońęanajest do udzielenia odpowiedzi na ohzyrrrane skargi i wnioski członków
spółdzielni, w terminach przeńdzianych prawem i statutem spółdzielni.

§25

1. Posiedzenia Rady są protokołowane. Protokół podlega przyjęciu na następnym
Posiedzeniu Rady. Przyjęte poprawki i uzupełnienia nanosi się na oryginale
protokółu.

2.PrzajęĘ protokół podpisuje przewodniczący, zastępca lub sekretarz Rady.
3. Obsługę Rady oraz jej organów zapewnia Zarząd.
4. DokumenĘ zitryane z działa]nością Rady przechowywane są w siedzibie

Spółdzielni.

§26

W sPrawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie decyduje Rada w granicach
określonych statutem Spółdzielni.



1.

2.

§27

Regulamin niniejszy zostń uchwalony przez.Walne^ 7^gromadzente SM "Radogoszcz_

zachód,,wŁodzi,odbyewczęściach*fi';;§-Gn-Ę,.1łńu"rr*ułąNr..ał.\§..Ą$łl
i wchodzi w Ącie z dniem uchwalenia,

Traci moc Regulamin Rady Nadzorczej SM ,,Rado goszcz_Zachód" w Łodzi uchwalony

przęz Zebrańę przedstawiói"n svt ,,duóńś"cz_zZcnaa" w Łodzi 97 rlniu 3,06,2004r,

Uchwałąnr 8NIl2004,

PRZEWODNICZĄCY
WALNEGO Z§RQMADZENIA

CZĘŚCI

CZĘŚC il

CZĘSC nI

CZĘSC rV

CZĘŚC V

CZĘSC vI

CZĘŚC VII

CZĘŚC vm

CZĘSC D(

CZĘŚC X

CZĘSC xI

CZĘSC xI

SEKRETARZ


