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pŹepisami ustawyz dnia
Rada Nadzorczadziałana zasadach okreś|onych
(jedn.tekst.Dz. U' Nr 1a8z 2@3 r. wz.
16 września
1982r' "prawospÓłdzie|cre.
przepisamiustawy
1848ze zm.),postanowieniami
statutuspóldzie|niMieszkaniotvej,
z dnia14.6.2007r. o zmianiauśau/y
o spółdzig|niach
oraz nieKÓ.
mieszkaniowych
(
poz.E73)
innych
ustaw
Dz.U.
Nr
125
oraz
niniejszego
regulaminu.
rych
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1. Rada Nadzorczaskładasię z 5 członkÓwwybranych
w giłosowaniu
tajnymprzez
Wa|nezgromadzenieczlonko/vspośródnioograniczonei|icóy kandydatówbędących członkamispółdzie|ni'Kandydatna czlonka Rady Nadzorczeipowinien
posiadalwyższawykształcenie
orazbraÓudziałw okresiekadenqiRadyw szkopodniesienie
|eniachmających
na ce|u
kwa|ifikacji.
2. KadencjaRady Nadzorczgjtrwa3 |ataod WalnegozgromadzgniaczłonkÓw,na
ktÓrymRadazostaławybrana,do Walnegozgromadzgnia
członkÓwpo trzech |a.
tach od wyboru.W składRady Nadzorcze.|nie mogąwchodzićosoby, będącs
pracownikami
spółdzie|ni.
3. UtratamandatuczłonkaRady Nadzorczejprzed uptywemkadencjinastępuje
w przypadku:
a) odwołaniawiększością2/3 głosów pzez Wa|ng zgromadzenie członków
w giłosowaniu
tajnym'
b) zfaczenia się mandalu,
c) ustaniaczlonkostwaw społdzie|ni.
4' W przypadkuwakatuw sktadzieRady Nadzorczsjna skutekpŻyczynwymienionychw pkt.3, wyborunowegoczłonkaRady Nadzorczejdokonujenaib|iższeWa|.
ne zgromadzenieczłonk&v.MandatczlonkaRN wybranegow wyborachuzupeł.
niającychwygasawraz z kadenqąRady.
kadgnciicz|onkotvieRady Nadzorczejmogąponow5. ustęPuiącyna skutsk upł}^i,u
nis kandydolvać
w wyborachdo Rady Nadz6cze;.
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Pigrwsze posiedzenionowo wybranei Rady Nadzorczei zwołuiePrzewodniczący
się Rady w terminie
Wa|negozgromadzeniaczłonkóww ce|u ukonstytuowania
14dniod daty WalnegoZgromadzenia
.
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1. Rada Nadzorcza wybigraze swogo grona PrezydiumRady, w sklad ktÓrego
Wchodzą
a) p|zowodniczący
b) z.ca pŻewodniczącago
c) seketarz
2' Kompetencjg
Rady Nadzorczejokrgś|a
statutspółdzie|ni'
zadaniai zakrssdziaprezydium
( s s 11- 13)
łania
RadyNadzofczej
określa
niniejszyRegulamin
3' Rada Nadzorczapowołujekomisjęrewizyjnąoraz usta|azakes jej działania.
Rada Nadzorcza możepowołaćrównieżinne komisiedo zbadania konkretnej
sprawy.
4' cfonkowie Rady Nadzorczejotrzymująwynagrodzeniew wysokościokfeś|onej
w statucie'vl/ynagrodzenis
to wypłac€nejest w formiemiesięcznegoryczałtubez
wzg|ęduna i|ośóposiedzeń,vzy cfYmwarunkiemwyplacenialego wynagrodzeniajest udzialczlonkaorganuw każdymposiedzeniuw danymmiesiącu,
chybażenieobecność
członka,iest
usprawied|iwiona'
posiedzenie
w
danym
miBsiącu
JeżeIi
organunie odbwa się,to wynagrodzenie
nie prrysługuje.
5' Podstawą wypłatywynagrodzeniasą |istyobocności
na posiedzeniuRady oraz
protokóły
z posiedzeń'
ll.

Zasadv I trvb zwolvwania.obaadorania i oodsimowaniauchwal.

ss
1. PosiedzsniaRadyNadzorczej
odbywają
się w miarępotłzeb,iednaknio rzadzje,i
niżraz na kwańał'
2' o czasie, miejsctji poŹądku obrad Rady Nadzorczejjej członkowie'zarząd
spÓłdzia|ni
oraz osobyzaproszongzawiadamiani
są pisemnieco najmniejna
posiedzenia,
3 dni przedterminem
a w sprawachpi|nychw sposóbprzyjętyAr'ry.
cza.pwo.
Do zawiadomieńpowinnybyć dołączonematerialyw sprawach,kto.e mająbyó
rozpatrywaneprzez Radę'
3. Jeżeliw pofądku obradznajdujesię sprawadotyczącawyk|uczenia
członkaze
. o |erminiei mjejscuposiedzeniaRady Nadzorczejzawiadamiasię
spółdzie|ni
zainteresowanego
cztonkana piśmie
co najmniejna 10 dni PŻed terminemposiedzenia z podaniominformaciio prawieczłcnkado skladaniawy'jaśnień.
prawidłowo
zawiadomiony
o terminieposiedzenia,
Jeże|izaintaresowany
członek,
nie przybędzie
na posigdzenie'
Rada Nadzorczamożerozpatzyćspfawębezjego udziału'
4. PosiodzsniaRady Nadzorcze'zwolujeplzewodniczącyRady, a w razie iego nie.
ob€cnościz-c€ przewodniczącego'
5' Posiedzsniezwołuje
się takżena wniosek1E członkÓwRady |ubza|ząduspół.
dzielni.

wnioPosiedzenietakiepowinnobyó zwołane
w terminie'l4 dni od dniazłożsnia
sKu.
6. W posiedzeniachRady Nadzorcze'obo\^.iązani
są braćudziałwszyscy czlonko.
wie Rady.
w posiedzeniuRady powinniuspra.
cztonkowieRady' Kó|zy nie wzię|iudziału
przyczyny
wied|iwić
nieobecności.
W posiedzeniachRady Nadzorczej mogą uczestniczyĆz głosemdoradczym
orazzaproszenigościa.
członkowie
zaŻąduspotdzio|ni
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1. PosiedzenieRady Nadzorczejprowadziiei przewodniczący'a w razia jego niezwołanegoposieobecnościz-ca pŹewodniczącego,stwierdzającprawidłowość
dzenia.
2. KażdyczłonekRady Nadzorczej oraz czlonekzaŻąduspółdzie|nimożezgłaszać
pże\ivodniczą€mu Rady w]iosek o wniesisnie konkrstnejsprawydo po|ządku
posiedzenie.
obradna najb|iższe
3. Na umotwowany wnios3k każdegoczłonkaRady prowadzącyobrady może
porządku
obrad.
zmienićkolejnośó
4- Po przeds|awieniupŻez referentówsprawy zamiaszczonejw danym punkcie
po|ządkuobradi uzyskaniuw tym zakresisWaśnieńprzedstawici€ lza|ządu'
i
opiniiWłaściwych
komisiiRady, opiniiprawnaj|ubopiniirzeczoznawców- pIowa.
zgłaszania
dzący posiedzenie otwigradyskusjęudzie|ającgłosuw kolejności
się do dyskusji'
nad ki|komapunktamipoza zgodąobecnych,dyskusjamożebyćprowadzona
rządku obradĘcznie.
prowadzący
5. W sprawachforma|nych
obradyudzie|agłosupozako|ejnością
za wnioskiforma|neuważasię wnioskiw pŻedmiociesposobuobradowania
i głosowania.
ustnie.
6' Wnioskii oświadczenia
do protokółu
mogąbyćzgłaszane
prowadzącego
na|eży
składaóna pi.
Na prośbę
obrady,wnioskii oświadczenia
śmie.

m najuchwałp|zy obecności
1' Rada Nadzorczazdo|najest do podejmowania
jego
|ub
z.cy .
mniejpołowy
|iczbyczłonków
Radyw tympzewodniczącego
2' Rada Nadzorczamożepodejmowaóuchwałyjedynie w sprawachobjętychpoŻądkiem obrad i podanymdo wiadomości
członkomRady w sposÓb okreś|ony
w niniejszym
regulaminis.
jawnym'za
głosÓww głosowaniu
większością
3' Uchwały
są podejmowane
zwy|dą
czlonkóv zarządu.
wyjątkismwyborui odwołan.a
głosowanie
tajngmożebyÓ
4' Na wniosek większości
obecnychna posiedzeniu,
pfeprowadzonorównieżw innychsprawach'
5' cfonek Rady Nadzorczejnie możeuczestniczyćw głosowaniunad uchwałą
go dotyczącej'
w sprawigosobiście
podpisuje
PŻrwodniczący
Rady'
6- PodjętepŻez RadęNadzorcząuchwały
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1 . z obrad Rady Nadzorczejspisu'iesię protokół,
który powinienbyÓ podpisany

pęez Przewodniczącego
Rady .
Protokoły
zapisywane
sąw księdzsprotokółóM
Rady.
Protokółpowinienzawierać:
a) poządekobfad,
b) imionai nazwiskaobecnychczłonkówRN'
gości,
c) |istęzaproszonych
d) tekstpodjętychuchwał,
e) wynikigłosowania'
UchwałyRady Nadzorczejw sprawachwynikaiącychze stosunku członkostwai
innych,w których członkowiprzysługuje
odwołaniedo Wa|negoZgromadzenia
członkówpowinnyzawi6racuzasadnienie.
Proto@ wrazz za|ącznikami
przechowujezarząd.

se
1 . Rada Nadzorczawybieraczłonkówzarządu spółdzie|ni
w głosowaniu
tajnym

3.
4.
5.
6.

z nieograniczonej|icfby kandydatów.członekzarz$u nie musi być członkigm
spółdzie|ni'
Kandydatna czlonkazarządupowinienposiadaćhva|ifikacje
okre.
Ś|onew statuciespółdzie|ni.
KandydatÓw
na członków
zarząduzgłaszająobecni
na zebraniubezpośrednio
do
prowadząc€go obrady.
zgłaszanieodbywasię z podaniemimieniai naaJviska
kandydata
oraz krótkiggo
uzasadnieniakandydatury.
Do zgłoszonego
kandydata,
jego pinieobgcnego
na zebraniu,na|eżydołączyó
semnązgodęna kandydo\^'anie.
Rada Nadzorczamoizeuza|eżnić
jej dorczpatrzeniekandydaturod p|zedłożenia
kumentówstwiefdzaiącychl(wa|ifikacje
kandydatóworaz żądaćosobiśeiobec.
ności
kandydatów
na posiedzeniu'
Po zamknięciu|istykandydatów,prowadząclposiedzgniezarządzawybór komi.
sjiskrutacyjnej
w składzie
co najmniej
2 osób do przeprowadzenia
wyborÓw'
Komisiaskrutacyjnaprzygoto^/Uie
kariywyborcze,na ktÓrychwypisanisą kandy.
dacina członków
zarząduw ko|ejnoŚci
a|fabetycznej.

slo
' 1 . Głosowanieodbwa się p|zez złozanie
kartywyborczejdo umy $' obecnościko-

misjiskrutacyjnej.
Głosującyskroś|a
naz'lr'iskakandydatów,na Kórych nis gtosuje'
Głosiest nieważny'gdy |iczbanazwiskna zbżonejdo urnykarciewyborczejjest
większaod |iczbymiejscw składzie
zaŻądu'
LiczbęgłosÓwoddanychna poszczegó|nych
kandydatÓw
ob|iczakomisiaskuta.
cyjna.
Pzewodniczącykomisjiskrutacyjnej
ogłaszawynikigłosowania.

lll.

PrszvdiumRadv Nadzorczei.
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1. W składprezydium
RadyNadzorczej
wchodząPzewodniczącyRady'jegoz.ca
orazseketarz.
PrezydiumRady Nadzorczejjest organizatorem
i koordynatorem
prac Rady
w wypełnianiu
is, funkcjinadzorczo-kontro|nsi'
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Do zakrasudziałania
Prezydium
RadyNadzo|cząna|efy.
a) wrznaczanis terminówi poŻądkuobfad posiodzeńRady oraz kwa|ifikowanie
matgriałów,
które mająbyćprzedmiotsmobrad,
b) opiniowanieprojoKów ucńwałRady Nadzorczejo|az nadzó( nad rea|izacją
podjętychpŹsz Radę uchwał,
c) opiniowanie
struktury
organizacyjnej
spółdzielni,
d) opiniowanie wie|o|etnichi rocznych poektów p|anów gospodarczofinansowych,
6) zapoznawanie
sięz bi|ans€ mi sprawozdaniem
finansowym
społdzie|ni,
projektów
zmianopłatczynszowych,
0 opiniowanie
g) wykonwanie innychczynnościz|econychprzez Radę Nadzorcząw zakesie
kontro|i
i nadzorunadgospodarkąi funkcjonowaniem
spółdzielni.
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1 . z posiedzeńPrezydium
Rady Nadzorczejsporządzasię notatki'ktÓrepodpisuje

prowadzącyobrady.

obecnina posiadzeniu
Prezydium
Radypodpisu'ą
|istęobecności'

lV. Komisie Radv Nadzorczei.
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1. Rada NadzorczamożePowoływaó
spośrÓdcztonkówRady komisjew składzie23 osób do zaopiniowania|ubrozpoznaniasprawwyznaczonychprzez Radę Nadzora.zą'
2. Rada możepowołać
w za|eżności
od potrzebinnekomisjsdo zbadaniakonkrg!
nej sprawy.W składtakieikomisjimogąwchodzićczłonkowiespÓłdzie|ninie bę.
dącyczłonkamiRady Nadzorczej
Przowodniczącym
takiejkomisiiiest członekRady Nadzorczej.

Komisla rewizvina.

V.

s1s
1' Komisjargwizyjnaskładasię z czlonk&vRady Nadzorczeji w 'sj skladwchodzą
a) pfewodniczącykomisji'
b) z.ca przewodniczącago'
c) członek'
na|eży:
2' Do zadańkomisjirewizyjnej
działaniaRady Nadzorczojze statutem
zgodności
okesowej
a) dokonwanie
RadyNadzorcze'i'
spódzie|nii regu|aminem
b) opiniowanieprojektolvp|anÓw finansowo€ospodarczych,
kontro|i:
c) przsprowadzaniedoraźnych
. z wykonaniaplanoł gospodarczo''inansowych,
- z zabezpeczeniamieniaspółdzie|ni,
- z rea|izaąiusta|eńorganówsamo|.ządowych
dotyczącychrea|izacjiwnioskóWi uchwał'
jejpŻez RadęNadzorczą[
innychzadańz|econych
d) wykonywanie
vl. Postanowieniakońcowe.
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Rady NadzorczgjpokrywEspołdzie|nia.
1. Kosay działalności
2. Rada Nadzorczakozysta z pomieszczeńbiurowych,utządzeńimatsńałiowspoldzielni.
Radyzapginiazafąd spÓłdzie|ni'
3' obs,ługę
administracy.ino-techniczną
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.

członkÓw
na Wa|nymzgromadzeniu
zostałuchwa|ony
RadyNadzorczej
Rsgu|amin
spółdzis|ni Mieszkaniowej'WrocławskiDom.. we Wrocławiu,które odbyło się
w dniu28 czarwca2012| i wd1odŻw życiez dniemuchwa|enia'
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T{acimoc RegulaminRady NadzorczojzatvierdzortyWez ZsbraniePrzedstawicieli
sEzłonkóww dniu25 czeruca2009r'
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