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REGULAMIN
PRACY ZARX,ĄDU SPOŁDZmLM MIESZKANIOWEJ

,,RADOGa§ZCZ -ZACE;ÓD"
w ŁODZI

l. PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z dnia 16 września 198żr. Prawo spółdzielcze ( tj, Dz.U. zż003 r. Nr 188 poz. 1848

zpóźn. złn.).
2. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r o spółdzielniach mieszkaniowych ( Dz.U. z2003t Nr 119,

poz. 1116 zpóźn. an.).
3. Statut Społdzielni § 129 - 135

n. PosTAFto\pIENIA OGÓLNE

§1

Uii;/ue w regulaminie określenia:
1. Rada - omlaczaRadę NadzorcząSpołdzielni
2. Zarząd - oznaczaZarząd Spółdzielni

§2

Zarząd dzińana podstawie przepisów ań. 48 - 58 ustawy Prawo spółdzielcze, postanowień § 129

- l35 statutu Społdzielni i niniejszego regulaminu.

§3

Zarząd,wybrany ptzezRadę skład asięz 2- 3 człoŃów, w tym Prezesa.

III. PRZEDMIOT I ZAKRES DZIAŁANIA ZAPZĄDU

§4

Zarząd, ki eruj e działalnością Społdzi elni oraz reprezentuj e j ą na zewnątr z.

§5

Zarządpodejmuje czynności, decyzje i uchwaĘ nię zastrzężone w w/w ustawach i w statucie dla

innych organów Spółdzielni 2 aw szczególności dotyczące:



a) przyjmowania w poczet członków Spółdzielni oraz ustanawiania spclłdzielczego Prawa

do lokalu, prawa odrębnej własności, zavłięraniaumów najmu,

b) opracowywania projeklów planów gospodarczo - finansowych, inweĘcyjnych i
piogramów działamósci społeczno - kutturatnej oraz innych planów działalnoŚci

Spółdzielni,
c) piowadzenia gospodarki Społdzielni w ramach uchwalonych planów oraz wYkonYwania

mviązarrychztymcrynrlościorganizacyjnychifinansowych,
d) zabezpieczaria maj ątku Społdzielni,
e) sporządzania rocm}ch sprawozdń orazprzedstawiania ich do zaiwierdzenia Walnemu

Zgromadzeniu,
f) dzierżavly terenów pod pawilony i lokale uzytkowe,
g) zatwieńzania regulaminów i instrukcji wewnętrznych,
ńi rozkładania na rity, umarzania - w granicach kwot ustalonych przez Radę - naleanoŚci

przypadaj ących Społdzielni,
i) nvoływania Walnego Zgromadzenia,
j) zaciryania kredytów bankowych i innych zobowiązań w granicach okreŚlonYch Przez

Walne Zgromadzenie i Radę,
k) powoływania komisji przetargowych i inwentaryzacyjnych,
l) ustanowienia pełnomocników i udzielania pełnomocnictw.

§6

Zarządskłada sprawozdanie ze swojej działalności Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu,

§7
Zarząd może udzielió innej osobie pełnomocnictwa do dokonyłania crynnoŚci okreŚlonego

rodzaju i czynności szczególnych.

§8

1. Oświadczenie woli za Sp!łdzielnię składają dwaj członkowie Zarządu

Zarządu i osoba ptzez Zarząd do tego upowazniona - peŁromo cnik Zarządu.

2. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 składa się w ten sposób, że pod

lub jeden członek

fiazwą Spółdzielni

o soby up owazn i o ne zamięszczaj ą swoj e podp i sy.

3. oświadczenia woli skierowane Jo Spółdzielni, a złożonew jej lokalu albo pisemnie jednemu z

członków Zarządu mają skutek prawny względem Spółdzielni,

IV. POSIEDZENIA ZARZĄDU, TRYB OBRADOWANIA I PODEJMOWA§IIA
UCIIwAŁ.

§9

I. Zarządpracuje na odbywanych okresowo posiedzeniach.



2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w środę kżdego tygodnia, chyba, że nie ma spraw
wymagających rozstrzygnięcia przez ten organ.

3. W miarę pofozeby odbywają się posiedzenia dodatkowe.
4- Porządek obrad posiedzeń Zarząduprzygotowuje stanowisko d/s organizacyjnych na podstawie

zgjoszeń zainteresowanych stanowisk pracy w terminie do wtorku kazdego tygodnia do godz.
l 500-

§l0

W Posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zaproszone przęz
Zatząd.

§ ll

1. Do waznoŚci uchwĄ Zarządu konieczne jest powzięcie jej jednomyślnie przez członków
Zarządu.

2. W sPrawach pilnych, o ile naĘchmiastowe zwołanie posiedzenia jest niemożliwe,
powzięcie uchwĄ moze nasĘrić obiegiem.
Uchwałę podpisują członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i osoba przez Zarząd, do
tego upoważniona - pehromoc nk Zarządu,

3. Uchwałę powzięĘobiegiem rłrpisuje się do protokołu znajblźszeg,o posiedzeniaZarządu.

§12

1. Z Posiedzeń Zaruądu sporz+ir,ą się protokoły, które podpisują przewodniczący obtad, i
protokolant.

2. Protokoły powinny zawierać: nr kolejny protokofu, datę posiedzenia, nazwiska obecnych na
Posiedzeniu z podaniem pehrionych funkcji lub stanowiska, porządek obrad, nr podjętej
uchwałY, treść podjętych uchwał oraz imienne sprzeciwy przeciwko uchwałom.

§13

W czasie nieobecności Prezesa Zarządujego obowirykiprzejmuje członekZarządu.

§14

1. Członkowie Zarządu kierują pracami podporządkowanych im bezpośrednio pracowników,
stosownie do podziafu czynności wynikających z zallłięrdzonej przez Radę Nadz orczą
struktury or ganizacyjnej Społdzielni.

2- Człorkowie Zarządu wykonujączynności i podejmują decyzje w zakresie nie zastrzężonym do
kolegialnych uchwał Zarządu, zapewniające prawidłową rcalizację uchwał organów
Spółdzielni i powierzonych im zadań-



v. PosTA}IowfEMA KoŃCowE

§15

1. Przekazanie obowią3ków przez ustępujący Zarząd lub członka Zarządu nowemu Zarządowi
albo członkowi Zarządu następuje protokołem zdaulczo - odbiorczym przy udziale człoŃa
Rady wyznaczonego przez jej przewodnic zącego.

2. Protokół powinien zawięrać łvykaz spftlw przekarywanych do zńatwienia oraz akta i
dokumenty odzwierciedlające aktualny stan przekazywanych komórek organizacyjnych
Społdzielni.

3. Odwołanie członka Zarządu nie narusza jego uprawnień wynikających ze stosunku pracy.

1.

§16

Regulamin ntniejsry^zpstał uchwalg\y p|zez Radę Nadzotczą SM ,,Radogoszcz-Zachód" w
ŁodziUchwałąNr ..'łf.. w dniu .Ź1;.a..t,.łal/....r i wchodziw Ęciez dnięm uchwalenia.
Struktura organizacyjna Spółdzielni wraz z podziałem czynności członków Zarządu
wynikającym z podległości oryanizacyjnej i sfuzbowej stanowisk pracy stanowi zńącznik do
regulaminu.

3. Traci moc Regulamin pracy Zarządu SM ,,Radogoszcz-Zachód" w Łodzi uchwalony w dniu
l 5.U.20Ur Uchwałą Nr 3 1 /Rl2004 Rady Nadz orczej.

czący Rady

2.

Przewodniczący Rady

--=-4/4-r-r,
-stanisław kosńewa


