
Regulamin
Rady Nadzorczej

Spółdzielni Mieszkaniowej „Bocianek” w Kielcach

I. Podstawy działania Rady Nadzorczej.

§ 1.

Rada Nadzorcza działa na zasadach określonych przepisami   art. 44-46 ustawy z dnia 
16.09.1982r.  Prawo  Spółdzielcze  (tekst  jednolity  Dz.U.2015.1443  z  późn.  zm.), 
postanowieniami statutu i niniejszego regulaminu.

II . Skład Rady Nadzorczej.
§ 2.

1. Rada Nadzorcza składa się z  9 osób wybranych w głosowaniu tajnym przez Walne 
Zgromadzenie na okres 3  lat spośród nieograniczonej liczby kandydatów, będących 
członkami Spółdzielni. Członek Rady może pełnić funkcję przez okres 2-ch 

      kolejnych   kadencji.

2. Członek Rady może być odwołany  przed upływem kadencji większością 2/3 głosów 
przez  Walne  Zgromadzenie.  Odwołanie  członka  Rady  Nadzorczej  następuje 
w głosowaniu tajnym.

3. W razie  utraty  mandatu  przed  upływem kadencji  przez  członka  Rady Nadzorczej,  
na  wolne  miejsce  do  Rady  wchodzi  osoba,  która  w  wyborach  na  członka  Rady 
Nadzorczej  uzyskała   kolejno  najwyższą ilość  głosów,  a  przy równej  ilości  głosów 
zdobytej  przez  kilku  kandydatów,  o   uzyskaniu  mandatu  decyduje  dłuższy  staż 
członkowski w Spółdzielni.

4. Ustępujący członkowie Rady Nadzorczej mogą ponownie kandydować w wyborach do 
Rady z uwzględnieniem postanowień zawartych w ust 1.

5. Do Rady Nadzorczej nie mogą kandydować pracownicy Spółdzielni.

6. W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić: osoby będące pełnomocnikami Zarzą
du oraz osoby pozostające z członkami Zarządu lub pełnomocnikami w związku mał
żeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i do drugie
go stopnia linii bocznej oraz członkowie Rady Nadzorczej innej spółdzielni mieszkanio
wej.

7. Członkowie Rady Nadzorczej oraz osoby pozostające z członkami Rady Nadzorczej 
w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii pro
stej i do drugiego stopnia linii bocznej nie mogą zajmować się działalnością konkuren
cyjną wobec Spółdzielni.
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8. W przypadku naruszenia przez członka Rady Nadzorczej zakazu konkurencji lub rażą
cego naruszenia innych postanowień Statutu, Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę 
o zawieszeniu członka Rady w pełnieniu czynności. W takich wypadkach najbliższe 
Walne Zgromadzenie rozstrzyga o uchyleniu zawieszenia bądź o odwołaniu zawieszo
nego członka Rady Nadzorczej.

III. Zakres działania Rady Nadzorczej.

§ 3.

Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:

1. Uchwalanie planów gospodarczych, programów budownictwa mieszkaniowego.

 

2. Uchwalanie programów działalności społeczno – kulturalnej.

3. Nadzór i kontrola nad działalnością Spółdzielni, poprzez:

1) badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych,

2) nadzorowanie  i  kontrola  sposobu  przeprowadzania  w Spółdzielni  postępowań 
o udzielenie zamówienia na wykonywanie robót budowlanych lub usług przez 
wykonawców zewnętrznych,

3) nadzorowanie i kontrola organizowanych przez Spółdzielnię przetargów na zby
cie praw do lokali,

4) dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań społecz
no  –  gospodarczych,  ze  szczególnym  uwzględnieniem  przestrzegania  przez 
Spółdzielnię praw członkowskich,

5) przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd uchwał  orga
nów Spółdzielni i  wniosków jej członków.

4. Powoływanie biegłego rewidenta dla zbadania sprawozdania finansowego Spółdzielni.

5. Podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecznych oraz wy
stępowania z nich.

6. Podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz nabycia za
kładu lub innej jednostki organizacyjnej.

7. Zatwierdzenie struktury organizacyjnej Spółdzielni.

8. Rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu.
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9. Składanie  Walnemu  Zgromadzeniu  lub  jego  części  sprawozdań  zawierających 
w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych.

10. 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 repre
zentowania Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady Nadzorczej przez nią upo
ważnionych.

11. Uchwalanie regulaminu używania lokali w zasobach Spółdzielni, porządku domowego 
i zasad współżycia mieszkańców.

12. Uchwalanie zasad rozliczania kosztów poniesionych na modernizację.

13. Uchwalanie zasad najmu i sprzedaży lokali mieszkalnych i  użytkowych.

14. Uchwalanie regulaminu Zarządu Spółdzielni.

15. Uchwalanie szczegółowych zasad korzystania przez  członków z  garaży, finansowa
nia   ich budowy oraz rozliczeń z tego tytułu.

16. Uchwalanie regulaminu Rad Nieruchomości.

17. Uchwalanie szczegółowych zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami miesz
kaniowymi  i ustalanie wysokości opłat za lokale mieszkalne oraz lokale użytkowe i 
garaże zajmowane przez członków Spółdzielni  oraz  osoby nie  będące członkami 
Spółdzielni, tj. właścicieli i osoby uprawnione do spółdzielczego własnościowego pra
wa do lokalu, a także zajmowane przez osoby bez tytułu prawnego, z wyłączeniem 
opłat za c.o., wodę i kanalizację, wywóz nieczystości, wieczyste użytkowanie tere
nów i podatku od nieruchomości.

18. Wybór, odwołanie lub zawieszenie w czynnościach prezesa Zarządu oraz członków 
Zarządu.

19. Nawiązywanie stosunku pracy z członkami Zarządu.  Ustalanie wynagrodzenia dla 
Prezesa Zarządu, a na jego wniosek, dla pozostałych członków Zarządu.

20. Uchwalanie regulaminów, z wyjątkiem regulaminów zastrzeżonych do kompetencji 
Walnego Zgromadzenia lub do kompetencji Zarządu.
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21. Uczestniczenie w lustracji Spółdzielni i nadzór nad wykonywaniem zaleceń polustra
cyjnych.

22. Uchwalenie zasad rozliczania kosztów budowy i ustalania wysokości wkładów miesz
kaniowych i budowlanych, a także ustalanie stawek opłat za lokale oraz odpisów na 
fundusz remontowy i fundusz społeczno – kulturalny, zgodnie z zatwierdzonym na 
dany rok planem kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

23. Uchwalenie  regulaminu  określającego  obowiązki  Spółdzielni  i  jej  członków 
w  zakresie  napraw i  remontów  wewnątrz  lokali  oraz  zasad  rozliczeń  Spółdzielni 
z członkami zwalniającymi lokale.

24. Podejmowanie uchwał w sprawie odpisywania kwot na straty w wysokości przekra
czającej kompetencje Zarządu, a ustalonej przez Radę Nadzorczą.

25. Ustalanie zakresu zasad i  rozliczeń z tytułu prowadzonej  w zasobach Spółdzielni  
działalności handlowej i usługowej.

26. Podejmowanie  uchwał  w  sprawach  wykluczenia  lub  wykreślenia  członka 
ze Spółdzielni.

27. Podejmowanie uchwał o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu 
mieszkalnego.

28. Podejmowanie uchwał w sprawach zawieszenia członka Rady Nadzorczej w pełnie
niu czynności z uwzględnieniem okoliczności wskazanych w par. 137 ust. 4 Statutu.

29. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu oraz rozpatrywanie skarg na jego dzia
łalność.

30. Podejmowanie  –  na  wniosek  większości  właścicieli  lokali  zamieszkujących 
w  budynku,  obliczanej  według  wielkości  udziałów  w  nieruchomości  wspólnej  – 
uchwał w sprawie zwiększenia obciążeń właścicieli  lokali użytkowych położonych 
w tym budynku, z tytułu eksploatacji nieruchomości wspólnej.

31. Podejmowanie  uchwał  co  do  zwołania  Walnego  Zgromadzenia  w  całości 
lub w częściach oraz ustalanie zasad zaliczania członków do poszczególnych czę
ści Walnego Zgromadzenia.
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32. Rada Nadzorcza wykonując  swoje  zadania  może żądać od Zarządu Spółdzielni 
wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać 
stan  majątku  Spółdzielni   w  zakresie  niezbędnym  do  wykonania  zadania 
z wyjątkiem akt osobowych pracowników.  

33. Uprawnienia, o których mowa w punkcie poprzednim odnoszą się do rady jako or
ganu spółdzielni, a nie do poszczególnych jej członków. Rada może jednak udzielić 
upoważnienia  członkowi do korzystania z tych uprawnień,  jeżeli zleci mu do wyko
nania konkretne zadania.

IV.  Organizacja Rady Nadzorczej.

§4

1. Pierwsze  posiedzenie  nowo  wybranej  Rady  Nadzorczej  zwołuje  przewodniczący 
Walnego Zgromadzenia w ciągu 7 dni od daty odbytego Walnego Zgromadzenia. 

2. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Prezydium Rady Nadzorczej  w skład 
którego  wchodzą: przewodniczący Rady Nadzorczej,  jego zastępcy, sekretarz oraz 
przewodniczący stałych komisji Rady Nadzorczej.

3. Posiedzenie Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji zwołuje  jej przewodniczący, 
a w razie jego nieobecności  zastępca przewodniczącego,                          co naj 
mniej raz w miesiącu.

4. Posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwołane ponadto na wniosek 1/3 składu 
Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu, z zachowaniem terminu 7 dni od złożenia 
wniosku.

5. Radę Nadzorczą na zewnątrz reprezentuje  przewodniczący  Rady  Nadzorczej.

6. Dokumenty sporządzane przez Radę Nadzorczą podpisują przewodniczący lub jego 
zastępcy  oraz sekretarz.

§ 5

1. Rada  Nadzorcza  powołuje  ze  swojego  grona  Komisję  Rewizyjną   Komisję 
Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i w miarę potrzeb  inne komisje stałe oraz 
czasowe komisje specjalne do zbadania określonych spraw.

2. Rada Nadzorcza może powołać dodatkowo w skład komisji stałych lub czasowych, 
osoby  spoza  swojego grona  będące  członkami  Spółdzielni.  Osoby  te  mogą 
uczestniczyć w posiedzeniach Rady Nadzorczej z głosem doradczym.

3. Komisje Rady Nadzorczej składają się co najmniej z 3 osób powołanych przez Radę. 
Przewodniczących Komisji wybiera Rada Nadzorcza. Komisje wybierają ze swojego 
grona zastępcę przewodniczącego i sekretarza.

4. Komisje  działają  w  oparciu  o  uchwalone  przez  Radę  Nadzorczą   regulaminy  i 
zatwierdzone  plany  pracy. 
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5. Wnioski  komisji  mają  charakter  opiniodawczy  i  mogą  być  podstawą 
do podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą.

6. Prezydium Rady Nadzorczej sprawuje wyłącznie funkcje związane z organizowaniem 
pracy Rady. 

7. Komisje Rady Nadzorczej współpracują ze sobą w miarę potrzeb.

V.   Posiedzenia, tryb obradowania i podejmowania uchwał.

§ 6.  

1.    O czasie,  miejscu  i  porządku obrad Rady Nadzorczej  członkowie  Rady i  Zarząd 
zawiadamiani  są  telefonicznie  lub  pisemnie  co   najmniej  7  dni  przed  terminem 
posiedzenia.

        W sprawach pilnych przewodniczący Rady Nadzorczej  lub jego zastępca może  
zwołać posiedzenie w krótszym terminie.

2.     Jeżeli w porządku obrad znajduje się  sprawa dotycząca wykluczenia lub wykreślenia  
członka z rejestru, o czasie i miejscu posiedzenia Rady Nadzorczej, na którym ma 
być  podjęta  uchwała  w  tej  sprawie,  Spółdzielnia  zawiadamia  zainteresowanego 
pisemnie co najmniej  14 dni przed terminem posiedzenia,  z podaniem informacji 
o prawie członka do składania wyjaśnień.
Jeżeli zainteresowany członek, prawidłowo zawiadomiony o terminie posiedzenia nie 
przybędzie  na  posiedzenie,  Rada  Nadzorcza  może  rozpoznać  sprawę  bez  jego 
udziału.

§ 7

1.   W posiedzeniach Rady Nadzorczej zobowiązani są brać udział  wszyscy członkowie 
Rady. Członkowie, którzy nie wzięli udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej powinni 
usprawiedliwić swoją   nieobecność.

2.  Na  posiedzenia  Rady  Nadzorczej,  jej  Prezydium  i  komisji  mogą  być  zaproszeni 
członkowie  Zarządu,  przedstawiciele  Naczelnej  Rady Spółdzielczej,  Radca  Prawny 
Spółdzielni oraz inne osoby.

§ 8 

1.  Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania uchwał przy   obecności co najmniej  
połowy członków Rady.

      Uchwały Rady Nadzorczej są podejmowane zwykłą  większością głosów za wyjątkiem
      spraw określonych w § 144 ust. 4 i ust.5 Statutu Spółdzielni.

2.   Każdy członek Rady Nadzorczej  może do dnia posiedzenia    prezydium Rady 
Nadzorczej  zgłosić wniosek o wniesienie    konkretnej sprawy do porządku obrad. 
Ustalony porządek posiedzenia wymaga zatwierdzenia przed przystąpieniem do 
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obrad.

3. Obrady  prowadzi  przewodniczący,  który  każdorazowo  udziela  głosu  osobom 
uczestniczącym w posiedzeniu Rady.  

4.   Wnioski, oświadczenia, zdania odrębne członków Rady mogą być zgłaszane ustnie lub 
pisemnie do protokołu.

 
5.  Głosowanie nad wnioskami lub uchwałami odbywa się jawnie z   wyjątkiem wyboru 

i  odwołania  członków  Zarządu.  Na  żądanie   co  najmniej  trzech  członków  Rady 
spośród obecnych na   posiedzeniu, przewodniczący zarządza tajne  głosowanie.

6. Członek Rady Nadzorczej  nie  uczestniczy w głosowaniu  nad uchwałą   w sprawie 
osobiście go dotyczącej.

7. Z posiedzeń Rady Nadzorczej i komisji sporządzane są protokoły,   które podpisują 
Przewodniczący Rady i sekretarz, a protokoły  z Komisji podpisują członkowie komisji. 
Projekty protokołów przed ich zatwierdzeniem przez Radę udostępniane są członkom 
Rady  na 7 dni przed posiedzeniem. Protokoły przechowywane są  w  Spółdzielni.  

8. Uchwały  Rady  Nadzorczej  w  sprawach  wynikających  ze  stosunku  członkostwa  i 
innych,  w  których  członkowi  przysługuje  odwołanie  do  Walnego  Zgromadzenia, 
powinny być zaprotokołowane wraz   z uzasadnieniem.

 
§ 9

1. Rada Nadzorcza wybiera członka  Zarządu Spółdzielni w  głosowaniu tajnym 
spośród nieograniczonej liczby kandydatów zgłoszonych w wyznaczonym terminie.

2. O  formie  wyboru  Zarządu  lub  poszczególnych  członków   decyduje 
każdorazowo Rada Nadzorcza.

3. Po  upływie  terminu  do  zgłoszenia  kandydata,  Rada  Nadzorcza  ustala  ich  listę  i 
zarządza wybór komisji skrutacyjnej, która przygotowuje karty wyborcze.

4. Głosujący wpisuje znak X obok nazwiska kandydata, na którego głosuje.
Jeżeli  znakiem tym zostanie oznaczona większa liczba   kandydatów niż ma być 
wybrana, karta jest nieważna. Nieważna jest także karta uszkodzona lub zniszczona 
w taki sposób, że nie można ustalić na kogo  głosujący oddał głos.
Jeżeli znakiem X oznaczona jest równa lub mniejsza liczba kandydatów niż ma być 
wybrana, karta jest ważna, a głosy zalicza się kandydatowi, obok nazwiska którego 
został postawiony znak X.

5. Głosowanie odbywa się przez złożenie kart wyborczych do urny.

6. Ilość głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oblicza komisja skrutacyjna.

7. Przewodniczący komisji skrutacyjnej ogłasza wyniki głosowania.
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8. Do Zarządu wchodzi kandydat, który w wyborach otrzymał największą liczbę głosów.

VI. Postanowienia  końcowe.

Regulamin  niniejszy  został  przyjęty  na  podstawie  §118  ust.  14  Statutu,   uchwałą  nr 
11/2015  Walnego  Zgromadzenia  w  dniu  28  maja  2015  r.  i  wchodzi  w  życie  z  dniem 
uchwalenia,  z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania Statutu w KRS.
Z chwilą uchwalenia nowego regulaminu traci moc regulamin z dnia 21 czerwca 2012 r.

  
          Sekretarz                                                                      Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia                                                   Walnego Zgromadzenia 

………………………………                               …………………………………
    (imię, nazwisko, podpis)                                                              (imię, nazwisko, podpis)      
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