
Regulamin Obrad
Walnego Zgromadzenia

Spółdzielni Mieszkaniowej "Bocianek" w Kielcach

§ 1
1.        Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni.

2. Członek może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub  przez pełnomoc
nika.

3.        Osoby prawne biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez ustanowionych w tym celu 
pełnomocników.

4. Pełnomocnik nie może zastąpić więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno 
być  udzielone  na  piśmie  pod  rygorem  nieważności  i  dołączone  do  dokumentacji  
z Walnego Zgromadzenia.

5. Osoby ubezwłasnowolnione i osoby małoletnie biorą udział w Walnym Zgromadzeniu 
przez swoich opiekunów lub przedstawicieli ustawowych.

6. Każdy członek Spółdzielni dysponuje jednym głosem, bez względu na ilość posiada
nych udziałów.

7. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawi
ciele związku rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona, oraz przedstawiciele 
Krajowej Rady Spółdzielczej.

8.        Członek ma prawo korzystania na własny koszt z pomocy prawnej lub eksperta. Osoby

           z których pomocy  korzysta członek nie są uprawnione do zabierania głosu.

9.        W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć osoby zaproszone przez organ

           Spółdzielni.

§ 2
Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:

1. Uchwalanie  kierunków  rozwoju  działalności  gospodarczej,  społeczno  –  kulturalnej 
Spółdzielni.

2. Rozpatrywanie sprawozdań Rady Nadzorczej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i 
sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków i or
ganów Spółdzielni w tych sprawach.

3.        Udzielanie absolutorium członkom Zarządu.

4. Rozpatrywanie  wniosków wynikających  z  protokołu z  lustracji  oraz podejmowanie 
uchwał w związku z oceną polustracyjną działalności Spółdzielni.

5. Podejmowanie uchwał w przedmiocie podziału nadwyżki bilansowej lub sposobu po
krycia strat.
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6. Podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wy
odrębnionej jednostki organizacyjnej.

7.       Oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć.

8. Podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni, podziału oraz likwidacji 
Spółdzielni.

9. Rozpatrywanie  w  postępowaniu  wewnątrzspółdzielczym  odwołań  od  uchwał  Rady 
Nadzorczej.

10.      Uchwalanie zmian Statutu.

11. Podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Spółdzielni do związku spółdzielczego 
i wystąpienia ze związku oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania działań w tym 
zakresie.

12.      Wybór delegatów na zjazd związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona.

13. Wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej.

14.  Uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia i regulaminu Rady Nadzorczej.

15. Ustalenie wynagrodzenia za udział w posiedzeniach dla członków Rady     

           Nadzorczej.

16. Podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Spółdzielni do innych organizacji go
spodarczych oraz występowania z nich.

17. Podejmowanie uchwał w trybie art. 6 ust. 2 o zmianie ustawy o spółdzielniach miesz
kaniowych

§ 3
1. W  przypadku,  gdy  liczba  członków  Spółdzielni  przekracza  500  członków,  Walne 

Zgromadzenie można podzielić na części. Właściwą uchwałę w tym przedmiocie po
dejmuje każdorazowo Rada Nadzorcza.

2. Zasady zaliczania członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia ustala 
Rada Nadzorcza. Członków uprawnionych do lokali położonych w obrębie jednej nie
ruchomości wspólnej nie można zaliczyć do różnych części Walnego Zgromadzenia.

3. Członek Spółdzielni może uczestniczyć tylko w jednej części Walnego Zgromadzenia, 
Członek dysponujący prawem do dwóch lub większej liczby lokali w zasobach Spół
dzielni, składa do akt członkowskich pisemne oświadczenie, w której części Walnego 
Zgromadzenia zamierza uczestniczyć.

§ 4
1. Jeżeli w porządku obrad części Walnego Zgromadzenia znajdują się wybory do orga

nów samorządowych Spółdzielni lub delegatów na zjazd związku rewizyjnego , w któ
rym Spółdzielnia jest zrzeszona, członkowie na 14 dni przed rozpoczęciem pierwszej 
części  Walnego Zgromadzenia,  zgłaszają  kandydatów w biurze  Spółdzielni  wraz  z 
oświadczeniem o zgodzie na kandydowanie.
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2. Zarząd, o potrzebie zgłaszania kandydatów do organów samorządowych Spółdzielni 
lub delegatów na zjazd związku rewizyjnego, w który spółdzielnia jest zrzeszona in
formuje członków na 21 dni przed pierwszą częścią Walnego Zgromadzenia.

3. Zarząd przekazuje listę zgłoszonych kandydatów do komisji mandatowo–      
            skrutacyjnej każdej części Walnego Zgromadzenia
4.        Każdy kandydat wyraża pisemną zgodę na kandydowanie i oświadczenie o nie 

  prowadzeniu działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni. 
5.    Zgłoszonych kandydatów komisja mandatowo-skrutacyjna wpisuje na listę      
          kandydatów w kolejności alfabetycznej ich nazwisk. 

§ 5
1. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie przynajmniej raz w roku, w terminie do dnia

     30    czerwca.

2.        Zarząd, z ważnych powodów, może zwołać Walne Zgromadzenie w każdym czasie.

3. Zarząd obowiązany jest  zwołać Walne  Zgromadzenie  na żądanie  Rady Nadzorczej 
oraz przynajmniej 1/10 (jednej dziesiątej) ogólnej liczby członków.

4. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia powinno być wniesione na piśmie i okre
ślać cel zwołania Walnego Zgromadzenia.

5. Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w ciągu 4 tygodni od dnia wniesienia żąda
nia. Jeżeli to nie nastąpi, może je zwołać Rada Nadzorcza, związek rewizyjny, w któ
rym Spółdzielnia jest zrzeszona lub Krajowa Rada Spółdzielcza, na koszt Spółdzielni.

§ 6
1. O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub jego części zawiada

mia co najmniej 21 dni przed terminem posiedzenia Walnego Zgromadzenia lub jego 
pierwszej części poprzez wywieszenie informacji na klatkach schodowych i w siedzi
bie Spółdzielni.

2. Zawiadomienie powinno zawierać informacje o czasie, miejscu i porządku obrad, a 
także  informacje o miejscu wyłożenia  wszystkich  sprawozdań i  projektów uchwał, 
które będą przedmiotem obrad oraz o prawie członka do zapoznania się z tymi doku
mentami.

3. Pisemne zawiadomienie o czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia 
należy również doręczyć, w terminie określonym w ust. 1, związkowi rewizyjnemu, w 
którym Spółdzielnia jest zrzeszona i Krajowej Radzie Spółdzielczej.

4. Pisemne zawiadomienie o czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia 
należy również doręczyć – co najmniej na 21 dni przed terminem posiedzenia Walne
go Zgromadzenia, lub jego pierwszej części – członkowi, który wniósł odwołanie od 
uchwały Rady Nadzorczej o wykluczeniu lub wykreśleniu go ze Spółdzielni albo od 
uchwały o wygaśnięciu przysługującego członkowi spółdzielczego lokatorskiego pra
wa do lokalu mieszkalnego.

3



5. Roczne sprawozdanie z działalności Spółdzielni, sprawozdanie finansowe wraz z opi
nią  biegłego rewidenta  (w przypadku,  gdy zostało  poddane badaniu)  oraz projekty 
uchwał, które będą przedmiotem obrad, wykłada się w lokalu Spółdzielni co najmniej 
na 14 dni przed terminem posiedzenia Walnego Zgromadzenia lub jego pierwszej czę
ści, w celu umożliwienia członkom zapoznania się z tymi dokumentami.

§ 7
1. Projekty uchwał i żądania umieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walne

go Zgromadzenia lub jego pierwszej części ma prawo zgłaszać Zarząd, Rada Nadzor
cza oraz członkowie. Projekt uchwały zgłaszanej przez członków musi być poparty 
przez co najmniej 10 członków.

2. Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania, o których mowa w ust. 1,  
w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia lub jego pierw
szej części. Projekty o których mowa wyżej należy składać w biurze Spółdzielni.

3. Zarząd, w takim przypadku, opracowuje projekty uchwał oraz dokonuje zmian porząd
ku obrad Walnego Zgromadzenia, może również wnieść projekty uchwał oraz doko
nać zmian w porządku obrad z własnej inicjatywy.

4. Uzupełniony porządek obrad podaje się do wiadomości członków i uprawnionych in
stytucji w sposób określony w § 6 ust. 5  co najmniej 14 dni przed dniem posiedzenia 
Walnego Zgromadzenia lub jego pierwszej części. 

5. Członek ma prawo zgłaszania poprawek do uchwał nie później niż na 3 dni przed po
siedzeniem Walnego Zgromadzenia lub jego pierwszej części.

6. Zarząd jest zobowiązany do przygotowania pod względem formalnym i przedłożenia 
pod  głosowanie  na  Walnym  Zgromadzeniu  uchwał  i  poprawek  zgłoszonych  przez 
członków.

7.       Regulamin obrad uchwala Walne Zgromadzenie.

§ 8
1. Członkowie Spółdzielni biorą udział w Walnym Zgromadzeniu lub jego części osobi

ście  lub  przez  pełnomocnika.  Członkowie  o  ograniczonej  zdolności  do  czynności 
prawnych biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez swoich przedstawicieli usta
wowych, a członkowie będący osobami prawnymi – przez ustanowionych w tym celu 
swych pełnomocników. Pełnomocnik może zastępować tylko jednego członka.

2. W Walnym Zgromadzeniu lub jego pierwszej części członkowie uczestniczą z pra
wem zabierania głosu i głosowania. Inne osoby mogące w myśl Statutu uczestniczyć 
w Walnym  Zgromadzeniu  –  mogą  zabierać  głos,  jednakże  bez  prawa  głosowania. 
Członkowie  Zarządu,  jeżeli  nie  są  członkami  Spółdzielni,  uczestniczą  w  Walnym 
Zgromadzeniu z głosem doradczym.

3.       Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę obecnych członków.

§ 9
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1. Walne Zgromadzenie lub jego części mogą podejmować uchwały jedynie w sprawach 
objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członków w sposób i w termi
nach określonych w § 122  i  § 123 Statutu. Postanowienie to nie dotyczy uchwały o  
odwołaniu członka Zarządu, któremu Walne Zgromadzenie nie udzieliło absolutorium.

2. Walne  Zgromadzenie  lub  każda  jego część może  zmienić  kolejność rozpatrywania 
spraw. 

3. Uchwałę uważa się za podjętą, jeżeli była poddana pod głosowanie na Walnym Zgro
madzeniu lub wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia,  a za uchwałą opowie
działa się wymagana w ustawie lub Statucie większość członków uczestniczących w 
Walnym Zgromadzeniu. 

4. Większość  kwalifikowana  głosów obecnych  na  Walnym Zgromadzeniu  wymagana 
jest w sprawach:

1) zmiany statutu – 2/3 głosów,

2) połączenia lub podziału spółdzielni – 2/3 głosów,

3) likwidacji  spółdzielni  –  3/4 głosów na dwóch kolejno po sobie  następujących 
Walnych Zgromadzeniach zwołanych w odstępie co najmniej dwóch tygodni.

4) zbycia zakładu i nieruchomości-2/3 głosów

5) przywrócenia  działalności  Spółdzielni  postawionej  w  stan  likwidacji  – 
3/4głosów.

5. W sprawach personalnych dotyczących członków Rady Nadzorczej i członków Zarządu 
Spółdzielni głosowanie jest jawne, jednakże Walne Zgromadzenie może postanowić, że 
głosowanie w tych sprawach odbędzie się w głosowaniu tajnym.

§ 10
1.1. Obrady  Walnego  Zgromadzenia  lub  jego  części  otwiera  Przewodniczący  albo  inny 

upoważniony członek Rady Nadzorczej. 
1.2. Otwierający obrady przeprowadza wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia lub jego części, 

w skład którego winni wchodzić: Przewodniczący, jego Zastępca i Sekretarz. 
1.3. W skład Prezydium mogą  być  wybrani  tylko  członkowie  Spółdzielni  lub osoby będące 

pełnomocnikami członków –osób prawnych.
1.4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia proponuje protokolantów, których zatwierdza 

Walne Zgromadzenie. 
1.5. Przebieg  obrad  za  zgodą  Walnego  Zgromadzenia  może  być  rejestrowany  na 

urządzeniach do zapisu dźwięku lub dźwięku i obrazu. 

§ 11
1.   Po przeprowadzeniu wyborów Prezydium, otwierający obrady przekazuje        
   przewodniczenie obradom Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.

2. Jeżeli Prezydium nie postanowi inaczej to:
-  do Zastępcy Przewodniczącego należy czasowe wyręczanie Przewodniczącego w   
    przewodniczeniu obradom, prowadzenie listy osób zgłaszających się do głosu, 
    komunikowanie się z komisjami,
-  do Sekretarza należy nadzór nad prowadzeniem listy obecności i protokołowaniem   
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   obrad.
3. Przewodniczący może zwrócić się do członka prezydium o wykonanie także

innych określonych czynności związanych z prowadzeniem obrad lub głosowaniem.

§ 12
Przewodniczący  może  zaprosić  do  Prezydium  przedstawicieli  Związku  Rewizyjnego,  w 
którym Spółdzielnia jest zrzeszona i Krajowej Rady Spółdzielczości oraz zaproszonych gości.

§ 13
1. Przewodniczący  odczytuje  porządek  obrad  podany  w  zawiadomieniu  o 
Walnym  Zgromadzeniu.  Ponadto  przedstawia  zgłoszone  przez  członków  żądania 
umieszczenia  oznaczonych  spraw  oraz   projekty  uchwał  do  porządku  obrad  a  także 
uzupełniony porządek o wniesione sprawy w trybie § 7 ust 1 i 2 Regulaminu.
2. Walne  Zgromadzenie  większością  głosów  może  skreślić  z  porządku  obrad 
określone sprawy lub zmienić kolejność rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad.
3. Po  ewentualnym  skreśleniu  lub  zmianie  kolejności  spraw,  porządek  obrad 
zostaje poddany pod głosowanie. Przyjęcie porządku obrad następuje zwykłą większością 
głosów.
4. Przyjęty porządek obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przekazuje 
Przewodniczącemu komisji uchwał i wniosków 

§ 14
1. Walne Zgromadzenie lub jego część wybiera w głosowaniu jawnym komisje:

1) mandatowo-skrutacyjną, w składzie co najmniej 3 osób, tj.: przewodniczący, 
sekretarz i członek (liczebność członków jest zależna od ilości uczestników),
2) uchwał i wniosków, w składzie 3 osób, tj.: przewodniczący, sekretarz i członek
3) wyborczą, w składzie 3 osób, tj.: przewodniczący, sekretarz i członek. (jeżeli 
jest w porządku obrad),
4) statutową,  w  składzie  co  najmniej  3  osób,  tj.:  przewodniczący,  sekretarz  i 
członek (jeżeli jest w  porządku obrad),

2. Walne  Zgromadzenie  lub  jego  część  może  wybrać  także  inne  komisje 
określając ich zadania i skład. 
3. W  skład  komisji  mogą  wchodzić  tylko  członkowie  Spółdzielni  oraz 
przedstawiciele członków nie mających pełnej lub ograniczonej zdolności do czynności 
prawnych i pełnomocnicy członków – osób prawnych.
4. Bezzwłocznie po wybraniu, komisje konstytuują się.

§ 15
Do zadań komisji mandatowo – skrutacyjnej należy:
1. sprawdzenie, czy Walne Zgromadzenie lub jego część zostało zwołane zgodnie z przepi

sami ustawy, prawa spółdzielczego oraz § 122  i  § 123 Statutu,

2. ustalenie, na podstawie list obecności, liczby członków obecnych na Walnym Zgroma
dzeniu lub jego części (wg rejestru członków) oraz sprawdzenie czy członkowie nie ma
jący pełnej lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych i pełnomocnicy członków 
osób prawnych – legitymują się odpowiednimi uprawnieniami,

3.    policzenie ilości osób głosujących przed każdym głosowaniem,
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4. obliczanie głosów przed i po głosowaniach jawnych i tajnych oraz ogłaszanie tych      

      wyników.

5. sporządzanie listy zgłoszonych kandydatów w wyborach do organów Spółdzielni  i  na 
zjazd delegatów w związku z którym Spółdzielnia jest zrzeszona.

§ 16
Do zadań komisji uchwał i wniosków należy:
1. rozpatrywanie projektów uchwał Walnego Zgromadzenia lub jego części i zgłoszonych 

do nich poprawek oraz formułowanie i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu lub jego 
części ostatecznych tekstów projektów tych uchwał.

2. rozpatrywanie zgłoszonych w toku obrad wniosków i przedstawianie ich wraz ze swoją 
opinią Walnemu Zgromadzeniu lub jego części.

§ 17
Do zadań komisji wyborczej należy opracowanie alfabetycznej listy kandydatów zgłoszonych 
do organów samorządowych spółdzielni,  na zjazd delegatów Związku Rewizyjnego lub na 
Kongres Spółdzielczości RP i przekazanie jej do Prezydium Walnego Zgromadzenia lub jego 
części w wyniku sprawdzenia wymogów Statutowych kandydatów.

§ 18
Do zadań komisji statutowej należy:

1) zebranie  w  trakcie  obrad  Walnego  Zgromadzenia  lub  jego  części  uwag  do 
przedstawionego przez Zarząd projektu Statutu 

2) przedstawienie  i  omówienie  projektu  Statutu  oraz  zgłoszonych  uwag  i  propozycji 
zmian Walnemu Zgromadzeniu lub jego części .

§ 19
Z  dokonanych  czynności  komisje  sporządzają  protokoły  podpisane  przez  wszystkich 
członków komisji, które przedstawiają Walnemu Zgromadzeniu lub jego części.

§ 20
a.i.1.a.i.1. Obrady toczą się zgodnie z kolejnością spraw ustaloną w porządku obrad.
a.i.1.a.i.2. Każdą sprawę wnoszoną pod obrady Walnego Zgromadzenia lub jego część 
referuje  przedstawiciel  organu,  do   którego  kompetencji  ona  należy  lub  inna  osoba 
upoważniona przez Zarząd Spółdzielni.
a.i.1.a.i.3. Po  zreferowaniu  sprawy  Przewodniczący  Walnego  Zgromadzenia  lub  jego 
części otwiera dyskusję, w pierwszej kolejności udzielając głosu osobom zgłaszającym 
pytania.
a.i.1.a.i.4. Wystąpienie w dyskusji nie może trwać dłużej niż 5 minut. W uzasadnionych 
przypadkach Przewodniczący Walnego Zgromadzenia lub jego części może przedłużyć 
czas wystąpienia do 10 minut.  Walne Zgromadzenie może ustalić inne limity czasowe 
wystąpień.
a.i.1.a.i.5. W razie przekroczenia dopuszczalnego czasu przemówienia lub odbiegnięcia 
od  tematu,  Przewodniczący  Walnego  Zgromadzenia  lub  jego  części  zwraca  mówcy 
uwagę, a jeżeli okaże się ona bezskuteczna odbiera mówcy głos.
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§ 21
1. Przewodniczący  Walnego  Zgromadzenia  lub  jego  części  udziela  głosu  w 
dyskusji wg kolejności zgłoszeń. Przewodniczący może odmówić głosu osobie, która w 
tej samej sprawie zabierała już głos.
2. Poza  kolejnością  i  bez  ograniczeń  czasowych  przewodniczący  Walnego 
Zgromadzenia  lub  jego  części  udziela  głosu:  przewodniczącemu  Rady  Nadzorczej, 
członkom  Zarządu,  referentowi  sprawy  będącej  przedmiotem  dyskusji  oraz 
przedstawicielom Związku Rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona i Krajowej 
Rady Spółdzielczej.

§ 22
1.1. Poza  kolejnością  przewodniczący  Walnego  Zgromadzenia  lub  jego 
części udziela także głosu w sprawie formalnej.
1.2. Za sprawę formalną uważa się wniosek o: 

1) przerwę w obradach,
2) ograniczenie czasu przemówień,
3) zamknięcie listy mówców w danej sprawie,
4) zamknięcie dyskusji w danej sprawie i przeprowadzenie głosowania,

5) przerwanie obrad i odroczenie ich dalszej części na inny termin,
6) przeprowadzenie głosowania tajnego,
7) wnioski  w  innych  sprawach  formalnych  mogących  mieć  znaczenie  dla 

przebiegu i wyniku obrad i głosowań.
1.3. Po zgłoszeniu wniosku w sprawie formalnej i wysłuchaniu, stosownie 
do ust. 2, głosów za i przeciw wnioskowi, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia lub 
jego części zarządza bezzwłocznie głosowanie w sprawie tego wniosku.
1.4. W przypadku kilku uczestników występujących  w tej  samej  sprawie 
Przewodniczący zarządza głosowanie nad wnioskiem najdalej idącym.
1.5. Wnioski  w sprawach formalnych  Walne  Zgromadzenie  przyjmuje  w 
głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

§ 23
1.5.1. Po  wyczerpaniu  listy  mówców  Przewodniczący  Walnego 
Zgromadzenia  lub  jego  części,  udziela  głosu  przewodniczącemu  komisji  uchwał  i 
wniosków w celu przedstawienia projektu uchwał i zgłoszonych do nich w toku dyskusji 
poprawek i wniosków.
1.5.2. Komisja uchwał i wniosków przedstawia projekty uchwał oraz 
zgłoszonych do nich poprawek i wniosków wraz ze swoją opinią.
1.5.3. Głosowanie nad projektami uchwał odbywa się w ten sposób, 
że  najpierw poddaje  się  pod  głosowanie  poprawki  najdalej  idące,  a  następnie  projekt 
uchwały wraz z przyjętymi poprawkami.
1.5.4. Poprawki  przyjmowane  są  zwykłą  większością  głosów. 
Uchwały wraz z przyjętymi  poprawkami przyjmowane są również zwykłą większością 
głosów chyba, że przepisy prawa spółdzielczego lub Statut wymagają dla przyjęcia danej 
uchwały kwalifikowanej większości głosów.

§ 24
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1.5.4.1. Głosowania  odbywają  się  jawnie,  jednak  Walne 
Zgromadzenie w niektórych sprawach może przyjąć tryb tajny. 
1.5.4.2. Głosowanie  jawne  odbywa  się  w  sprawie  każdej 
uchwały  oddzielnie  przez  podniesienie  ręki  na  wezwanie  Przewodniczącego  Walnego 
Zgromadzenia  lub  jego  części:  „kto  jest  za  uchwałą”,  a  następnie:  „kto  jest  przeciw 
uchwale”.
1.5.4.3. Głosowanie  tajne  odbywa  się  przy  pomocy  kart  do 
głosowania, ostemplowanych pieczęcią Spółdzielni.
1.5.4.4. Komisja  mandatowo-skrutacyjna  oblicza  głosy  oraz 
ogłasza wynik głosowania, na podstawie którego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia 
lub jego części stwierdza, czy uchwała została przyjęta. Wynik głosowania i stwierdzenie 
Przewodniczącego odnotowuje się w protokole Walnego Zgromadzenia lub jego części.

§ 25
1. Przystępując  do  wyborów  do  organów  Spółdzielni  Przewodniczący  Walnego 

Zgromadzenia odczytuje listę zgłoszonych kandydatów.
2. Głosowanie  w  wyborach  do  organów  spółdzielni  lub  delegatów  na  zjazd  związku, 

dokonywane jest na ostemplowanych pieczęcią kartach wyborczych, opatrzonych nazwą 
organu,  do  którego  przeprowadzane  są  wybory.  Karty  powinny  zawierać  imiona 
i  nazwiska wszystkich kandydatów w kolejności alfabetycznej  ustalonej  przez komisję 
wyborczą.  Uprawnieni  do  głosowania  zakreśla  znak  X  przy  nazwisku  kandydata, 
na którego głosują. Jeżeli głosujący zakreślił więcej kandydatów niż ma być wybranych 
to karta jest nieważna. Nieważna jest też karta uszkodzona lub zniszczona w taki sposób, 
że nie można ustalić na kogo głosujący oddał głos lub na karcie znajdują się dopisane inne 
osoby niż przedstawione przez komisję wyborczą.

3. Karty  do  głosowania  uprawnionym  wręcza  komisja  mandatowo-skrutacyjna,  po  czym 
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia lub jego części wyznacza czas na wypełnienie 
tych  kart.  Po  upływie  tego  czasu  jeden  z  członków  komisji  mandatowo-skrutacyjnej 
odczytuje  z  listy  obecności  nazwiska uprawnionych  do  głosowania.  Wyczytani  kolejno 
podchodzą od urny  i wrzucają do niej swoje karty do głosowania.

4. Po zakończeniu oddawania głosów komisja mandatowo-skrutacyjna otwiera urnę, ustala 
liczbę wrzuconych kart, ustala liczbę głosujących, w tym liczbę kart nie ważnych, 
liczbę głosów oddanych ogółem na wszystkich kandydatów i liczbę głosów na 
poszczególnych kandydatów oraz imiona i nazwiska kandydatów wybranych. Wybrani 
zostają ci spośród kandydatów, którzy uzyskali w kolejności największą liczbę głosów. 
Wyniki głosowania podlegają wpisaniu do protokołu Walnego Zgromadzenia lub jego części. 

5. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzyma taką samą liczbę głosów, co powodowałoby 
przekroczenie  liczby członków organu,  do którego odbywają  się  wybory  zarządza  się 
wybory uzupełniające pomiędzy tymi osobami. O uzyskaniu mandatu decyduje większa 
ilość głosów zdobyta przez poszczególnych kandydatów w dodatkowym głosowaniu, aż 
do wyłonienia pełnego składu. 

§ 26
Zgłoszone  wnioski  po  rozpatrzeniu  przez  komisję  uchwał  i  wniosków  wpisuje  się  do 
protokołu.

§ 27
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1.1. Z obrad Walnego Zgromadzenia lub jego części sporządza się protokół, 
który  podpisują  Przewodniczący  i  Sekretarz  Walnego  Zgromadzenia  lub  jego  części. 
Jeżeli podjęte przez Walne Zgromadzenie lub jego części uchwały stanowią załącznik do 
protokołu, Przewodniczący i Sekretarz Walnego Zgromadzenia lub jego części podpisują 
także te uchwały.
1.2. Protokoły, sprawozdania i inne materiały dotyczące obrad i głosowań 
przechowuje Zarząd Spółdzielni przez okres co najmniej 10 lat.
1.3. Protokoły są jawne dla członków Spółdzielni, przedstawicieli Związku 
Rewizyjnego,  w  którym  Spółdzielnia  jest  zrzeszona  oraz  dla  Krajowej  Rady 
Spółdzielczej.

§ 28
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują wszystkich członków i wszystkie organy 

Spółdzielni.
2. Członek  Spółdzielni  może  w  trybie  określonym  w  art.  42  prawa  spółdzielczego 

wytoczyć  powództwo  o  uchylenie  uchwały  Walnego  Zgromadzenia,  jeżeli  jest  ona 
sprzeczna z ustawą, postanowieniami statutu bądź dobrymi obyczajami lub godząca w 
interesy  Spółdzielni  albo  mająca  na  celu  pokrzywdzenie  jej  członka.  Na  tej  samej 
podstawie uchwałę może zaskarżyć także Zarząd Spółdzielni.

3. Powództwo  o  uchylenie  uchwały  Walnego  Zgromadzenia  powinno  być  wniesione 
w ciągu sześciu tygodni od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia, jeżeli zaś powództwo 
wnosi członek nieobecny na Walnym Zgromadzeniu na skutek jego wadliwego zwołania 
– w ciągu sześciu tygodni od dnia powzięcia wiadomości przez tego członka o uchwale, 
nie później jednak niż przed upływem roku od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia.

4. Jeżeli  ustawa  lub  Statut  wymagają  zawiadomienia  członka  o  uchwale,  termin 
sześciotygodniowy wskazany w ust. 3 biegnie od dnia tego zawiadomienia dokonanego 
w sposób wskazany w Statucie.

5. Sąd może nie uwzględnić upływu terminu, o którym mowa w ust. 3, jeżeli utrzymanie 
uchwały  Walnego  Zgromadzenia  lub  jego  części  w  mocy  wywołałoby  dla  członka 
szczególnie  dotkliwe  skutki,  a  opóźnienie  w  zaskarżeniu  tej  uchwały  jest 
usprawiedliwione wyjątkowymi okolicznościami i nie jest nadmierne.

§ 29
Powyższy  Regulamin  został  uchwalony  przez  Walne  Zgromadzenie  Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Bocianek” w Kielcach uchwałą nr 10/2015 w dniu 28.05.2015r.

Za Walne Zgromadzenie

Sekretarz                Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia                                                             Walnego Zgromadzenia
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…………...………………          …….……………………..
  (imię, nazwisko, podpis)                                                                                 (imię, nazwisko, podpis)
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