
REGULA'TIN

we Wroclawi u

Po3tanowienia ooó|n3'

sl
Rada Nadzorcza działa na zasadach okreś|onych pŹepisami ustawy z dnia
16 września 1982 r' "prawo spÓłdzie|cre. (jedn. tekst. Dz. U' Nr 1a8 z 2@3 r. wz.
1848 ze zm.), postanowieniami statutu spóldzie|ni Mieszkaniotvej, przepisami ustawy
z dnia 14.6.2007 r. o zmiania uśau/y o spółdzig|niach mieszkaniowych oraz nieKÓ.
rych innych ustaw ( Dz.U. Nr 125 poz.E73) oraz niniejszego regulaminu.
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1. Rada Nadzorcza składa się z 5 członkÓw wybranych w giłosowaniu tajnym przez

Wa|ne zgromadzenie czlonko/v spośród nioograniczonei |icóy kandydatów bę-
dących członkami spółdzie|ni' Kandydat na czlonka Rady Nadzorczei powinien
posiadal wyższa wykształcenie oraz braÓ udział w okresie kadenqi Rady w szko-
|eniach mających na ce|u podniesienie kwa|ifikacji.

2. Kadencja Rady Nadzorczgj trwa 3 |ata od Walnego zgromadzgnia członkÓw, na
ktÓrym Rada została wybrana, do Walnego zgromadzgnia członkÓw po trzech |a.
tach od wyboru. W skład Rady Nadzorcze.| nie mogą wchodzić osoby, będącs
pracownikami spółdzie|ni.

3. Utrata mandatu członka Rady Nadzorczej przed uptywem kadencji następuje
w przypadku:
a) odwołania większością 2/3 głosów pzez Wa|ng zgromadzenie członków

w giłosowaniu tajnym'
b) zfaczenia się mandalu,
c) ustania czlonkostwa w społdzie|ni.

4' W przypadku wakatu w sktadzie Rady Nadzorczsj na skutek pŻyczyn wymienio-
nych w pkt. 3, wyboru nowego członka Rady Nadzorczej dokonuje naib|iższe Wa|.
ne zgromadzenie członk&v. Mandat czlonka RN wybranego w wyborach uzupeł.
niających wygasa wraz z kadenqą Rady.

5. ustęPuiący na skutsk upł}^i,u kadgncii cz|onkotvie Rady Nadzorczej mogą ponow-
nis kandydolvać w wyborach do Rady Nadz6cze;.

s3
Pigrwsze posiedzenio nowo wybranei Rady Nadzorczei zwołuie Przewodniczący
Wa|nego zgromadzenia członków w ce|u ukonstytuowania się Rady w terminie
14 dni od daty Walnego Zgromadzenia .



s4
1. Rada Nadzorcza wybigra ze swogo grona Prezydium Rady, w sklad ktÓrego

Wchodzą
a) p|z owodn iczący
b) z.ca pŻ ewodniczącago
c) seketarz

2' Kompetencjg Rady Nadzorczej okrgś|a statut spółdzie|ni' zadania i zakrss dzia-
łania prezydium Rady Nadzofczej określa niniejszy Regulamin ( s s 11 - 13)

3' Rada Nadzorcza powołuje komisję rewizyjną oraz usta|a zakes jej działania.
Rada Nadzorcza może powołać również inne komisie do zbadania konkretnej
sprawy.

4' cfonkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie w wysokości okfeś|onej
w statucie' vl/ynagrodzenis to wypłac€ne jest w formie miesięcznego ryczałtu bez
wzg|ędu na i|ośó posiedzeń, vzy cfYm warunkiem wyplacenia lego wynagro-
dzenia jest udzial czlonka organu w każdym posiedzeniu w danym miesiącu,
chyba że nieobecność członka,iest usprawied|iwiona'
JeżeIi w danym miBsiącu posiedzenie organu nie odbwa się, to wynagrodzenie
nie prrysługuje.

5' Podstawą wypłaty wynagrodzenia są |isty obocności na posiedzeniu Rady oraz
protokóły z posiedzeń'

ll. Zasadv I trvb zwolvwania. obaadorania i oodsimowania uchwal.
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1. Posiedzsnia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potłzeb, iednak nio rzadzje,i

niż raz na kwańał'
2' o czasie, miejsctj i poŹądku obrad Rady Nadzorczej jej członkowie' zarząd

spÓłdzia|ni oraz osoby zaproszong zawiadamiani są pisemnie co najmniej na
3 dni przed terminem posiedzenia, a w sprawach pi|nych w sposób przyjęty Ar'ry.
cza.pwo.
Do zawiadomień powinny być dołączone materialy w sprawach, kto.e mają byó
rozpatrywane przez Radę'

3. Jeżeli w pofądku obrad znajduje się sprawa dotycząca wyk|uczenia członka ze
spółdzie|ni . o |erminie i mjejscu posiedzenia Rady Nadzorczej zawiadamia się
zainteresowanego cztonka na piśmie co najmniej na 10 dni PŻed terminem po-
siedzenia z podaniom informacii o prawie człcnka do skladania wy'jaśnień.
Jeże|i zaintaresowany członek, prawidłowo zawiadomiony o terminie posiedzenia,
nie przybędzie na posigdzenie' Rada Nadzorcza może rozpatzyć spfawę bez je-
go udziału'

4. Posiodzsnia Rady Nadzorcze' zwoluje plzewodniczący Rady, a w razie iego nie.
ob€cności z-c€ przewodniczącego'

5' Posiedzsnie zwołuje się także na wniosek 1E członkÓw Rady |ub za|ządu spół.
dzielni.



Posiedzenie takie powinno byó zwołane w terminie 'l4 dni od dnia złożsnia wnio-
sKu.

6. W posiedzeniach Rady Nadzorcze' obo\^.iązani są brać udział wszyscy czlonko.
wie Rady.
cztonkowie Rady' Kó|zy nie wzię|i udziału w posiedzeniu Rady powinni uspra.
wied|iwić przyczyny nieobecności.
W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyĆ z głosem doradczym
członkowie zaŻądu spotdzio|ni oraz zaproszeni gościa.
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1. Posiedzenie Rady Nadzorczej prowadzi iei przewodniczący' a w razia jego nie-

obecności z-ca pŹewodniczącego, stwierdzając prawidłowość zwołanego posie-
dzenia.

2. Każdy członek Rady Nadzorczej oraz czlonekzaŻądu spółdzie|ni może zgłaszać
pże\ivodniczą€mu Rady w]iosek o wniesisnie konkrstnej sprawy do po|ządku
obrad na najb|iższe posiedzenie.

3. Na umotwowany wnios3k każdego członka Rady prowadzący obrady może
zmienić kolejnośó porządku obrad.

4- Po przeds|awieniu pŻez referentów sprawy zamiaszczonej w danym punkcie
po|ządku obrad i uzyskaniu w tym zakresis Waśnień przedstawici€li za|ządu'
opinii Właściwych komisii Rady, opinii prawnaj |ub opinii rzeczoznawców - pIowa.
dzący posiedzenie otwigra dyskusję udzie|ając głosu w kolejności zgłaszania
się do dyskusji'
za zgodą obecnych, dyskusja może być prowadzona nad ki|koma punktami po-
rządku obrad Ęcznie.

5. W sprawach forma|nych prowadzący obrady udzie|a głosu poza ko|ejnością
za wnioski forma|ne uważa się wnioski w pŻedmiocie sposobu obradowania
i głosowania.

6' Wnioski i oświadczenia do protokółu mogą być zgłaszane ustnie.
Na prośbę prowadzącego obrady, wnioski i oświadczenia na|eży składaó na pi.
śmie.

1' Rada Nadzorcza zdo|na jest do podejmowania uchwał p|zy obecności m naj-
mniej połowy |iczby członków Rady w tym pzewodniczącego |ub jego z.cy .

2' Rada Nadzorcza może podejmowaó uchwały jedynie w sprawach objętych po-
Żądkiem obrad i podanym do wiadomości członkom Rady w sposÓb okreś|ony
w niniejszym regulaminis.

3' Uchwały są podejmowane zwy|dą większością głosÓw w głosowaniu jawnym' za
wyjątkism wyboru i odwołan.a czlonkóv zarządu.

4' Na wniosek większości obecnych na posiedzeniu, głosowanie tajng może byÓ
pfeprowadzono również w innych sprawach'

5' cfonek Rady Nadzorczej nie może uczestniczyć w głosowaniu nad uchwałą
w sprawig osobiście go dotyczącej '

6- Podjęte pŻez Radę Nadzorczą uchwały podpisuje PŻrwodniczący Rady'



1.
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z obrad Rady Nadzorczej spisu'ie się protokół, który powinien
pęez Przewodniczącego Rady .
Protokoły zapisywane sąw księdzs protokółóM Rady.
Protokół powinien zawierać:
a) poządek obfad,
b) imiona i nazwiska obecnych członków RN'
c) |istę zaproszonych gości,
d) tekst podjętych uchwał,
e) wyniki głosowania'
Uchwały Rady Nadzorczej w sprawach wynikaiących ze stosunku
innych, w których członkowi przysługuje odwołanie do Wa|nego
członków powinny zawi6rac uzasadnienie.
Proto@ wraz z za|ącznikami przechowuje zarząd.

byÓ podpisany

członkostwa i
Zgromadzenia

1.

3.

4.

5.

6.

'1 .

se
Rada Nadzorcza wybiera członków zarządu spółdzie|ni w głosowaniu tajnym
z nieograniczonej |icfby kandydatów. członek zarz$u nie musi być członkigm
spółdzie|ni' Kandydat na czlonka zarządu powinien posiadać hva|ifikacje okre.
Ś|one w statucie spółdzie|ni.
KandydatÓw na członków zarządu zgłaszająobecni na zebraniu bezpośrednio do
prowadząc€go obrady.
zgłaszanie odbywa się z podaniem imienia i naaJviska kandydata oraz krótkiggo
uzasadnienia kandydatury.
Do zgłoszonego kandydata, nieobgcnego na zebraniu, na|eży dołączyó jego pi-
semną zgodę na kandydo\^'anie.
Rada Nadzorcza moize uza|eżnić rczpatrzenie kandydatur od p|zedłożenia jej do-
kumentów stwiefdzaiących l(wa|ifikacje kandydatów oraz żądać osobiśei obec.
ności kandydatów na posiedzeniu'
Po zamknięciu |isty kandydatów, prowadzącl posiedzgnie zarządza wybór komi.
sji skrutacyjnej w składzie co najmniej 2 osób do przeprowadzenia wyborÓw'
Komisia skrutacyjna przygoto^/Uie kariy wyborcze, na ktÓrych wypisani są kandy.
daci na członków zarządu w ko|ejnoŚci a|fabetycznej.

slo
Głosowanie odbwa się p|zez złozanie karty wyborczej do umy $' obecności ko-
misji skrutacyjnej.
Głosujący skroś|a naz'lr'iska kandydatów, na Kórych nis gtosuje '
Głos iest nieważny' gdy |iczba nazwisk n a zbżonej do urny karcie wyborczej jest
większa od |iczby miejsc w składzie zaŻądu'
Liczbę głosÓw oddanych na poszczegó|nych kandydatÓw ob|icza komisia skuta.
cyjna.
Pzewodniczący komisji skrutacyjnej ogłasza wyniki głosowania.



lll. Prszvdium Radv Nadzorczei.
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1. W skład prezydium Rady Nadzorczej wchodzą Pzewodniczący Rady' jego z.ca
orazseketarz.
Prezydium Rady Nadzorczej jest organizatorem i koordynatorem prac Rady
w wypełnianiu is, funkcji nadzorczo-kontro|nsi'
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Do zakrasu działania Prezydium Rady N adzo|czą na|efy.

a) wrznaczanis terminów i poŻądku obfad posiodzeń Rady oraz kwa|ifikowanie
matgriałów, które mają być przedmiotsm obrad,

b) opiniowanie projoKów ucńwał Rady Nadzorczej o|az nadzó( nad rea|izacją
podjętych pŹsz Radę uchwał,

c) opiniowanie struktury organizacyjnej spółdzielni,
d) opiniowanie wie|o|etnich i rocznych poektów p|anów gospodarczo-

finansowych,
6) zapoznawanie się z bi|ans€m i sprawozdaniem finansowym społdzie|ni,
0 opiniowanie projektów zmian opłat czynszowych,
g) wykonwanie innych czynności z|econych przez Radę Nadzorczą w zakesie

kontro|i i nadzoru nad gospodarką i funkcjonowaniem spółdzielni.

1.
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z posiedzeń Prezydium Rady Nadzorczej sporządza się notatki' ktÓre podpisuje
prowadzący obrady.

obecni na posiadzeniu Prezydium Rady podpisu'ą |istę obecności'

lV. Komisie Radv Nadzorczei.
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1. Rada Nadzorcza może Powoływaó spośrÓd cztonków Rady komisje w składzie 2-

3 osób do zaopiniowania |ub rozpoznania spraw wyznaczonych przez Radę Nad-
zora.zą'

2. Rada może powołać w za|eżności od potrzeb inne komisjs do zbadania konkrg!
nej sprawy. W skład takiei komisji mogą wchodzić członkowie spÓłdzie|ni nie bę.
dący członkami Rady Nadzorczej
Przowodniczącym takiej komisii iest członek Rady Nadzorczej.



V. Komisla rewizvina.
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1' Komisja rgwizyjna składa się z czlonk&v Rady Nadzorczej i w 'sj sklad wchodzą

a) pfewodniczący komisji'
b) z.ca przewodniczącago'
c) członek'

2' Do zadań komisji rewizyjnej na|eży:
a) dokonwanie okesowej zgodności działania Rady Nadzorczoj ze statutem

spódzie|ni i regu|aminem Rady Nadzorcze'i'
b) opiniowanie projektolv p|anÓw finansowo€ospodarczych,
c) przsprowadzanie doraźnych kontro|i :

. z wykonania planoł gospodarczo''inansowych,
- z zabezpeczenia mienia spółdzie|ni,
- z rea|izaąi usta|eń organów samo|.ządowych dotyczących rea|izacji wnio-

skóW i uchwał'

d) wykonywanie innych zadań z|econych jej pŻez Radę Nadzorczą[

vl. Postanowieniakońcowe.
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1. Kosay działalności Rady Nadzorczgj pokrywE społdzie|nia.
2. Rada Nadzorcza kozysta z pomieszczeń biurowych, utządzeń imatsńałiow spol-

dzielni.
3' obs,ługę administracy.ino-techniczną Rady zapginia zafąd spÓłdzie|ni'
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Rsgu|amin Rady Nadzorczej został uchwa|ony na Wa|nym zgromadzeniu członkÓw
spółdzis|ni Mieszkaniowej 'Wrocławski Dom.. we Wrocławiu, które odbyło się

. w dniu 28 czarwca 2012 | i wd1odŻ w życie z dniem uchwa|enia'
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, T{aci moc Regulamin Rady Nadzorczoj zatvierdzorty Wez Zsbranie Przedstawicieli
/| " sEzłonków w dniu 25 czeruca 2009r'
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