
REGULAMIN
Rady Nadzorczej Spóldzielni Mieszkaniowej

,rRadog oszcz-Zachód" w Łodzi

I. PoDsTAwY I ZAKRES DZIAŁAI\rL{

l
Rada Nadzorcza, dzińa na podstawie:

1. Ustawy z dńa 16 września 1982r Prawo spółdzielcze (tj. Dz.U. z2003r. nr
l88, poz.1848)

2. Ustawy z dńa 15 grudnia 2000r o spółdzielniach mieszkaniowych ( Dz.U.
nrl19 z2003t. poz. 1116 zpoźn. zm.)

3. Postanowień statutu Spółdzielni ( l25 - 128)
4. Niniejszego regulaminu
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1. Do zakresu działania Rady Nadzorczej, nlłarrcj dalej Radą na|ezy wykonywanie

zadńokreślonych w szczególności 127 statutu Spółdzielni.
2. Człorrkowie Rady Nadzorczej otąrmują wynagrodzenie w wysokości:

Przewodniczący 55Yo, pozostali członkowie Rady 50% minipąfuęgg
wynagrodzęrna7aprucę, o klórynn mowa w ustawie z dnia I0 pńdzienrika 2002t
o minimalnyn wynagrodzeniu 7a, pracę.

3. Wynagrodzente, o którym mowa w ust 2 wypłacane jest w formie miesięc7rLego

rycz-ałna, bez względu na ilośó posiedzeĄ prTy cTym warunkiem wypłacenia tego
wynagrodzenia jest udział członka organu w kżdym posiedzeniu, chyba że
nieobecność człoŃa j est usprawiedliwiona.

4. Decyzje o usprawiedliwieniu nięobecności cżonka Rady na posiedzeniu
podejmuje Pruewodrriczący Rady Nadzorczej, na podstawie pisemnego wniosku
zainteresowanego . Decy zja Przewodn i czącego j est ostatecma.

II. KŁAD RADY
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l. Rada składa się z 11 członków Spółdzielni, wybranych w głosowaniu tajnym przez Walne
Zgromadzenie, spośród człoŃów Spółdzielni, na okres 3 lat.

2. Członkowie Rady, któtzy:
l. uchylają się od udziału w pracach Rady,
2. opuścili więcej ńż 3 kolejne posiedzenia Rady bez usprawiedliwienią
3. swoim postgtowaniemtńąco naruszają statut Spółdzielni oraz zasńy wspóĘcia

społecznego,
4. naruszyli zakaz korrkurencji wobec Spółdzielni,

mogąbyó na wniosek Rady odwołani ze składu Rady plzęz Walne Zgromadzenie.
3. Radą w pr4lpadku określonym w ust. 2 pkt. 4, może podjąć uchwałę o za,wieszeniu

członka Rady w pełnieniu czynności, aż do najbliższego Walnego Zgromńz-enlu które
rczstrzyga o uchyleniu z-ańeszemab$ź odwołaniu zawieszonego członka Rady.

4. Walne Zgromadzenie może odwołac członka Rady prued upływem kadencji większością
2l3 wetżntte oddanych głosów i na jego miejsce dokonac wyboru innego członka Rady do
końca kadencji. Odwołanie Członka Rady następuje w głosowaniu tajnym.



5. Na miejsce członka Rady, któ.y mandat utracił (wskutek odwołania, rerygnacji, utraty
członkostwa, śmierci) Walne Zgromadzeńę dokonuje wyboru, do końca kadencji Rady -
innego członka.
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1. Rada wybiera ze swego grona Prezydium Rady. Wybór przewodniczącego Rady, jego

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

ż. W skład Prezydium wchodzą również przewodniczący staĘch komisji Rady, wybrani
zgodnie z 20 niniejszego regulaminu.

3. Zadańem Prezydium Rady jest organizowanie prac Rady.
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1. Rada powofuje ze swego grona Komisję Rewizyj nąoraz inne stałe komisje.
2. Rada może powołać, w miarę potrzeby, inne komisje czasowe.
3. Do składu komisji mogąbyó włączone przez Radę osoby nie będące członkami Rady, z

głosem doradczym, bez prawa głosowania. Postanońenie to nie doĘczy Komisji
Rewizyjnej.
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1. W posiedzeniach Rady biorąudział z głosem decydującym członkowie Rady
2. W posiedzeniach Rady, Prezydium i komisji uczestlricząz głosem doradczym członkowie

Zatządu otaz inne osoby 7aproszorre przez Radę Lub Zarząd,.

III. ORGANIZACJA PRACY RADY

A. RADA NADZORCZA
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Rada realizuje swoje zadartla stafutowe:
1) na posiedzeniach Rady,
2) poptzez ptacęPrezydium Rady,
3) poprzez pracę komisji Rady,
4) poptzez czynrlości kontro lno -nadzo r czę.
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1. Posiedzenia Rady Nadzorczej rwołuje i prowadziptzewodniczący Rady Iub - w razięjego
nieobecności - zastępca przewodniczącęgo, co najmniej raz na kwartał.

2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd Spółdzielni w celu
ukonsĘrtuowania się Rady, w terminie do 14 dni od daĘ odbycia Kolegium Walnego
Zgtomadzenią o którym mowa w 124 statutu.
Po dokonaniu otwarcia obrad zarządza się wybór przewodniczącego Rady Nadzorczej,
który po wyborze prowadzi dalsze obrady.

3. Posiedzenie Rady powinno być zwołane na wniosek co najmniej 4 członków Rady lub na

wniosek Zarządu, w terminie do dwóch tygodni od dnia zgłoszenia wniosku.
Wniosek o zwołanie Rady zańeraproponowany porządek obrad.
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1. Za*ńadomienia o terminie posiedzenia Rady wraz z proponowanym Porządkiem obrad

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

najmniej na 3 dni przed wyznaczonym tenrrinem.

2. Do zawiadomień ił"ry dołączyć, w miarę potrzeby, materiĄ w sprawach, które mająbYÓ

rozpatrzone przez Radę. r l ,1

3. Jeieli w pórządku obrad znajduje się sprawa dotycząca wykluczenla lub wYkreŚlenia

członka z Ęestrrr członków, o czasie i miójscu posiedzenia Rady, która ma Podjąó decYzję

w tej ,pru*i. powiadamia się zainteręso**egó członka Spółdzielrri 9o najmniej na 5 dni

prr"ł ierminem posiedzenia z podaniem informacji o prawie cńonka do składania

wyja"śnień. Jezeli zainteresowany członek, prawidłowo zawiadomionY o terminie

póri.ar"nia listem poleconym za zuIrotrrym poświadczeniem odbioru lub za osobistYm

polnvitowaniem, ni; Wzybódzie na posiedzeńe, Rada moze rczpatzYÓ sPrawę bez jego

udziału.
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|. Kużdy członek Rady moze zgłosić przewodniczącemu Rady umotYwowanY wniosek o

zmianę lub uzupełniónie por"ądko obrad. Wniosek takt ptzewodnic?ącl RadY Podaje do

wiadomości człoŃów Rady na posiedzeniu i poddaje go pod głosowanie_, Przed
zatułięrdzeniem porządt<u obrad. Ńu wniosek Prezydium zgłoszonY na Posiedzeniu
porządek obrad może być uzupehriony o inne pilne spralwy.

2. Zmianaporządku obrad moze nastąpić, w trybie ust. 1, na wniosek Zarządu.
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Kżdy członek Rady jest zobowiryany do udziału w posiedzeniach Rady i w Pracach kornisji,

do ktbrej został*vti*y ptzezńaę. Do obowiąrków członków Prezydium na|ezY Ponadto

udziń w posiedzeniach Prezydium.
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1. Decyzje Rady zapadająw formie uchwał.
2. Rada moze poae3mówae uchwĄ w prawach objęĘch porządkiem obrad PodanYm do

wiadomosci Óżont<om Rady w formie pisemnej (łączrie z pĄektami uchwał) co najmniej

na 3 dni przed posiedzeniem Rady, w obecności co najmniej połowY składu RadY, w tYm

przewodni cząaego Rady lub jego zastępcy, zuwzględnieniem 10,

3. Rada podejmujJucn*ały Ńńą więńzością głoiów, człoŃów obecnych na Posiedzeniu,
, 

"ryjłtkiem 
przewidzianym w 23 ust. 8 niniejszego regulaminu.

a.prĘ óuti.^rri, większosci głosOw, dla podjęóia uchwĄ, uwzględrria się Ęlko głosY za i
ptzeciw uchwale.

5. Uchwały, o których mowa w 3 ust. 3 są waźne

większością głosów obecnych.
6. cńonek Rady nie bierzę udziału w głosowaniu nad

dotyczącej.
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gdy podjęte zostarrą benuzględną

uchwałą w sprawie wyłączńe jego

1. Rada podejmuje uchwĄ w głosowaniu jawnym.

2. Głosowanie tajne odbywa się przy wyborach i odwoływaniu człoŃÓw Zarządu.

3. Głosowanie tajne odtywa Śię o" żądanie co najmniej Il3 cńoŃÓw RadY obecnYch na

posiedzeniu.
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Rada może zasięgać opinii rzęczoznawców.

B. PREZYDIUM RADY
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Do obowiązków Prezydium Rady naLeĘ w szczególności:
1. ustalanie terminu i propozycji porządku obrad Rady,
2. rozpatrywanie projektów uchwał i innych materiałów, które mają bYĆ

przedmiotem obrad Rady,
3. przedkładanie Radzie wniosków w sprawie zmian organizacji pracY RadY oraz w

sprawie powołania czasowych komisj i,

4. przedkładanie Radzie wniosków o dołączeniu do komisji osobY nie będącej

członkiem Rady,
5. nadawanie biegu uchwałom i czuwanie nad ich realincją
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t. posiedzenia Prezydium Rady zwołuje przewodniczący Rady, a w razię nieobecnoŚci

przewodni czącęga j e go zastglca lub sekretarz.

2. posie dzenta riezfdium odUywają się w miarę potrzeby, a w szczegÓlnoŚci Przed
posiedzeniami Rady.

3. Postanowienia 12,13 ust. 1 niniejszego regulaminu stosuje się odpowiednio.

C. KOMISJE RADY
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Rada powinna wybrać komisje stałe.

romiija Rady dziŃa w zakresie ustalonym przez Radę w regularrinie pracY

komisji.
W skład Komisji wchodzi co najmniej 3 cńoŃów.
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1. Rada może dokonaó złnian w składach komisji, a tŃ:że powołaó członków

Spółdzielni, nie wchodzących w skład Rady, na c7as o7nLaczon|.

2. Członkowie dodatkowo powołani mają głos dorudczy, z zastrzezeniem 5

pkt. 3.
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1. Członek Rady powołany jednocześnie do dwóch komisji, moze bYĆ

przewodniczącym tylko jedrrej z nich.
2. Członkowie Komisji RewĘjnej nie mogą wchodzić w skład innych komisji

Rady.
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przewodniazącego komisji i jego zastępcę wybierająze swego grona członkowie komisji.
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powofując komisję czasową dla określonej sprawy, Rada wybiera jej członków w liczbie

ptzez siebie określonej .

1.

2.

3.
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1. Pracami komisji kierująjej przewodniczący, & w ruzie ich nieobecności - zastępcy.

2. Decyzje komisji mają charakter opiniodawczy i mogą stanowió podstawę do
podejmowania uchwał przez Radę.

3. Komisje Rady wspóĘracują ze sobą i w miarę potrzeby odbywają wspólne
posiedzenia.

4. Sprawozdarttai wnioski komisji rozpatruje Rada.

fv. \ryYBoRY I oD\iloŁYwAlvf. C7f,.oNKow ZARZĄpU
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1. Rada wybiera członków Zarządu z nieograniczonej \iczby kandydatów, po uprzedrrim
ustaleniu liczby członków Zarządu.

2. Kandydatów na poszczególnych członków Zanądv obecni na posiedzeniu zgłasz.ają

bezpośrednio do przewodnicząpego posiedzenia. Zgłaszartte kandydatw odbywa się z
podaniem imienia i nazwiska kandydata wraz z uzasadnieniem kandydatury.

3. Rada moze zarządzić konkurs na starrowisko człoŃa Załrądv ustalając regulamin
konkursu.

4. Do z$oszenta kandydata nieobecnego na posiedzeniu nalezy dołączyó jego pisemną
zgodę na kandydowanie. Zebranl mogą vzaleinić rczpafrzente kandydatur od
pruedłożenia im dokumentów, stwierdzających tovalifikacje kandydatów, ponadto

Ądaó o sobi Ę obecno ś c i kandyd ata na po s iedzeniu.
5. Po zgloszentu kandydatur, przewodniczący zapomaje zebtanych z lisĘ kandydatow i

zarządza wybór Komisj i Skrutacyj nej do przeprowadzenia taj nych wyborów.
6. Komisja Skrutacyjna w składzie co najmniej 3 osób przygotounrje karty wyborcze.
7. Wybory prezesa Zarządu otaz pozostałych cżonków Zaruądu przeprowadzane są

odrębnie. Zawybranego uważa, się kandydatą który uzyskał największąIiczbę głosów
ponad sa%waznie oddanych głosów. W prąrpadku równej liczby głosów, powodującej

przekroc zeńę ustalonej w stafucie liczebności Zarządu, głosowani e naleĘ powtórzyÓ.

8. Rada może odwołać członków Zarządu większością % ważŃe oddanych głosów.

Odwołanie nastgluje w głosowaniu tajnym.

I. PosTAh[owIEI\-tA KoŃCowE
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Rada zobowtązana jest do udzielenia odpowiedzinaotrzymane skargi i wnioski członków
Spółdzielni, w terminach przewidzianych prawem i statutem Spółdzielni.
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1. Posiedzeńa Rady są protokołowane. Protokół podlega przyjęciu na następnym
posiedzeniu Rady. Pruyjęte poprawki i uzupełnienia nanosi się na oryginale
protokółu.

z.Ptz-ylęĘ protokół podpisuje przewodniczący, zastępca lub sekretarz Rady.
3. Obsfugę Rady orazjej organów zapewniaZarząd.
4. Dokumenty zurlry:lrle z działalnością Rady przechowywane są w siedzibie

Spółdzielni.



l.

2.
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W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie decyduje Rada w granicach

określonych statutem Spółdziehri.
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Regulamin niniejszy zostń uchwalony ptzez Walne Zgromadzen7e SM ,,Radogoszcz,
Zachot'wŁodzi, odbyte w częściach w dniach 9, 11, 16 i 18 czerwcaŻ0l5r, UchwałąNr
9lWZl20I5 i wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
Traci moc Regulamin Rady Nadzorczej SM ,,Radogoszaz-Zachod" w Łodzi uchwalonY

ptzez Walne Zgromadzenie SM ,,Radogoszcz-Zachod" w Łodzi, odbYe w częŚciach w

dniach 19 maja - 3 czerwcażallr, Uchwńąnr IllWZlzOl 1.
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SEKRETARZ
WALNEGO ZGROMADZENIA

PRZEWODIVCZĄCY
WALNEGO ZGROMADZEMA


