REGULAMIN
Rady Nadzorczej Sp6ldzielni Mieszkaniowej w Augustowie
I. Przepisvog6lne

$1.
1. Rada Nadzorcza jest statutowym organem Sp6ldzielni Mieszkaniowej
w Augustowie sprawuj4cymkontrolg i nadz6r nad jej dziatalnoSci4i dzialani
podstawie przepis6w prawa sp6ldzielczego,Statutu Sp6ldzielni i niniejszego
regulaminu.
2. Rada realizuje swoje funkcje statutowe na posiedzeniach, w pracach
Prezydium Rady oraz jej Komisji - przez wykonywinie czynnoScikontrolno nadzorczvch.
3. Decyzje i uchwaly mogq by6 podejmowane wyLqcznie na plenarnych
posiedzeniach
Rady.
4. Rada Nadzorczasklada siE z 15 os6b wybranych przez Walne Zgromadzenie
na okres 3 lat sposr6dkandydat6wbEdqcychczlotkimi Sp6ldziehil
Ieaeli czlonkiem Spotdzielnijest osobaprawna, do Rady Nadzorczej moze by6
wybrana osoba nie bEdqca czlonkiem Sp6ldzielni, wskazana przez oro6g
prawn4.
Nie mo2na byi czlonkiem Rady Nadzorczej dluzej ni| przez dwie kolejne
kadencje.
W
lktad Rady Nadzorczej nie mog4 wchodzi6 osoby bgd4ce pracownikami
Sp6tdzielni.
5. Mandat czlonkaRady wygasapo uptywie kadencji na kt6rq zostalwybrany.
utrata mandatuprzeduplywem kadencji nastgpujew przwadlu :
- odwolaniawigkszosciQ213 glosow przezwalne
zgromaizenie,
- zrzeczeniasig mandatu,
- odwolaniapelnomocnictwa przezosobgprawn%
- ustaniaczlonkostwaw Sp6ldzielni.
6. Na miejsce czlortkaRady, kt6rego mandat wygasl podczastrwania kadencji,
najblihszeWalne Zgromadzeniedokonuje wybor6w uiupetniaj4cych na czas do
koricatej kadencji.
7..Ptawa wszystkichczlonk6w Rady sq r6wne. Indywidualni czlonkowie Rady
nie majq uprawnieri do samodzielnego wypelniania zadan i przejmowania
kompetencjiRady.
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8. KompetencjeRadyNadzorczejokreslag 2g statutuSM.

$2.
1. PierwszeposiedzenieRady Nadzorczejzwotuje PrzewodniczqcyWalnego
Zgromadzenia,
w celu ukonstytuowania
sig Rady - w terminie 14 dni od dnia
wybor6wnowegoskladuRadyNadzorczej.
2. Rada Nadzorczawybiera ze swego grona prezydium, w sklad kt6rego
wchodzq:
- przewodniczqcy,
- zastgpca przewodniczqcego,
- sekretarz,
- przewodniczqcy
Komisji Rewizyjnej.
3. ze swegogrona_Rada
powolujer6wniezKomisjgRewizyjnew5 osobowym
skladzieorazw zalentolci od potrzebinne komisjl stalelub ,rurorv", ustalajqc
ich liczebno5d.
4. wybory i odwolanieczlonk6wprezydiumRady i jej komisji, odbywajQsiq
w glosowaniutajnym.

$3.
1. zadantem Prezydium Rady Nadzorczej jest organizowanie pracy Rady,
w tym migdzy innymi:
- ustalanietermin6w posiedzerii porzqdku obrad
Rady,
- dopilnowanie wlasciwego zawiadomieniao zwolywanych
posiedzeniachRady,
- nadz6r nadprzygotowaniemmateriat6w na posiedzenia
Rady,
- przewodniczenieposiedzeniomRady,
- dopilnowanie wlasciwego opracowaniaprotokolow
zposiedzef,
ich podpisywanie oraz podpisywanieuchwal podigtych przezRadE,
- wlaSciweprzechowywaniedokumentacjizprac
Rady,
- koordynacjapracyi posiedzerikomisji Rady.
2. Obowi4zkiem Prezydium jest przygotowanie i prowadzenie obrad Rady
w taki spos6b,aby jej posiedzeniamogty by1 zakonczonew czasiedo 4 godzin.
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$4.
1. Komisja Rewizyjnawybieraze swegoskladuzastgpcaprzewodniczqcego.
Innekomisje,po wyborzeptzezRadEkonstytuuj4sigw calosci.
2. Ptacamikomisji Rady kieruj4 ich przewodniczqcy,
& w ruzienieobecnoSci
- zastgpcy.
przewodniczqcego
3. Komisje dzialaiq zgodniez zatwierdzonymiprzez RadE regulaminami,
planamipracy lub na doruhne
polecenieRady.Uchwatykomisji malqcharakter
opiniodawazyi s4podstaw4do podejmowania
uchwatprzezRadp.
4. Sprawozdania,opinie i wnioski, przewodniczqcykomisji (ich zastepcy)
przedl<ladajqdorozpatrzeniaRadzieNadzorczej.
$5.
1.Radamo2edokonadzrrianw skladzieosobowymjej komisji.
2. Komisja lub PrezydiumRady moge wystqpii z wnioskiem o odwolanie
czlonkakomisji nie uczestnicz4cego
w posiedzeniach
komisji lub nie biorqcego
udzialuwjej pracach.
III. spor6b^olv*uniu po.i.d".r[ Rudv Nud"or.".i.

s6.
1. PosiedzeniaRady zwotujejej Przewodnicz4cylub w raziejego nieobecno6ci
ZastEpcaPrzewodniczqcego- w miarp potrzeb, nie ruadziejjednak niL I raz na
kwartal.
2. PosiedzenieRady Nadzorczejzwoluje sip r6wnieZ nawniosek 1/3 aktualnego
skladu Rady lub na wniosek ZarzqduSpoldzielni - najp62nej w ci4gu 4 tygodni
od daty otrzymaniawniosku (zlohonegona pismie z podaniemcelu).

$7.
O czasie, miejscu i porzqdku obrad Rady Nadzorczej Czlonkowie Rady
i Zarzqdu zawiadamiani sq na pi6mie, co najmniej 5 dni przed terminem
posiedzenia.
Do zawiadomieri nalezy dolqczyl projekty wniosk6w, uchwal oraz inne
materialy w sprawachproponowanychdo porz4dku obrad.
JeLeIi w porz4dku obrad znajduje siQ sprawa dotyczqca wykluczenia lub
wykreSleniaz rejestru czlonk6w, o czasiei miejscu posiedzenia,na kt6rym ma
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byi podjqta decyzja w tej sprawie, zawiadantiasig zainteresowanegocftonka
Sp6ldzielni z podanieminformacji o prawie czlonka do zloaeniawyjaSnieri.
Jeheli zainteresowany czlonek skutecznie zawiadomiony nie pizybgdzie na
posiedzenie,Rada molerozpatrzy6 sprawEbezjego udzialu.

s8.
1. Czlonkowie Rady obowiqzani s4 brai udzial osobi$cie w posiedzeniach
i pracach Rady. NieobecnoSi na posiedzeniu czlonek Rady obiwi4zany jest
usprawiedliwii.
2. W posiedzeniachRady, jej Prezydiumlub Komisjach,z glosem doradczym
mogq uczestniczyt czlonkowie Zarzqdu SM, przedstawiciele Zwiqzl(iu
Rewizyjn egooraz zaproszenigo6ciei eksperci.
IV. Tryb obradowaniai podeimowaniauchwal.
$9.
l.Uchwaty Rady sQwazne, jeheli podjgte zostaly przy obecnofci co najmniej
polowy liczby jej cztonk6w, w tym przewodnicz4cegolub jego zastgpcy, co
winno byi odnotowanew protokole obrad.
2. Rada Nadzorcza mohe skreslid z poruqdku obrad poszczeg6lnesprawy lub
odlozyc ich rozpatrzeniedo nastEpnegoposiedzenia,i takzeimieni6kolejno66
rozpatrywaniaspraw objptych porzqdkiem obrad.
3- Rada mohe podejmowad uchwaty jedynie w sprawachobjEtych porz4dkiem
obrad podanym do wiadomosci jej czlonkom w spos6b ot<restbnyw 7 tego
$
regulaminu.
4. Uchwaty podejmowane sq zwyklQ wiEkszo6ci4 glos6w, chyba Le Rada
uchwali lvym6g wigkszo6cikwalifi kowanej.
5. O uchwalach Rady Nadzorczej maj4cych istotne zrraczeniedla czlonk6w
sp6tdzielni, zarzqdjest obowiqzany powiadomii czlonk6w w ci4gu 7 dni od
daty podjpciauchwaty,przez wywieszeniekomunikatuw biurze SpOtazietnina
okres30 dni.

s 10.
1. PosiedzeniamiRady kieruje Przewodniczqcylub jego Zastgpca.Stwierdza on
prawidlowoll zwoharriazebrania i wymaganq obecnoS6- ki6ra uprawnia do
podejmowaniauchwal - orcz poprzezglosowanieuzgadnia porzqdekobrad.
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2. Kahde posiedzenie Rady rozpocryna sig od przyjEcia protokolu
zpoprzedniegoposiedzenia-po rozpatrzeniuewentualnych
poprawekdo niego.
Sporzqdzony
protok6tpodpisujeprotokolant,po zatwierdzeniuPrzewodniczqcy
lub Zastgpca.
Przewodniczqcy
lub zastqpcapodpisuj4protok6lna kazdejstronie.
3. Po zreferowaniusprawy zamieszczonej
w danympunkcie porzqdkuobrad
i uzyskaniuwyjaSniehprzedstawicieliZarzqduonz opinii wtaSciwejKomisji
Rady, rzeczoznawcylub zainteresowanejosoby, Przewodniczqcyotwieia
dyskusjE
udzielaj4cglosuw kolejno{cizglaszania
sig.
Za zgodqRadydyskusjamozeby6prowadzonanad
kilkomapunktamiporzqdku
obradLqcznie.
4. W sprawachformalnych dotycz4cychsposobuobradowaniai glosowania
Przewodniczqcy udzielaglosupoza kolejnoSci q.
5. Wnioski i oSwiadczenia
do protokofumogqby6 skladaneustnie.Na wniosek
Przewodniczqcego
na\eiryje skladaina piSmie.
6. Kazdy rozpatrywanypunkt porzqdku obrad winien kohczyc siE jasno
okreSlonymiwnioskamilub decyzjami.
$ 11.
1. Gdy om6wiony temat wymaga podjgcia uchwaly, przewodniczqcy poddaje
zgloszonewnioski pod glosowanie.
Sekretarzwyrainie podajewynik glosowania.
2. Czlonek Rady Nadzorczej nie uczestniczy w glosowaniu nad uchwal4
w sprawieosobiSciego dotyczqcej.
3. Glosowanie odbywa siEjawnie zwyjqtkiem wyboru i odwolania czlonk6w :
Zaruqdu,Prezydium i Czlonk6w Komisji Rady.
4. Gtosowanie tajne przeprowadza komisja Skrutacyjna wybrana spoSr6d
Czlonk6w Rady w glosowaniujawnyfl, w prrypadku r6wnej iloSci glos6w,,2a,,
i ,,przeciw" glosowanietajnepowtarzasiq.
5. Uchwaty Rady Nadzorczej w sprawach, w kt6rych czlonkowi przysluguje
odwolanie do Walnego Zgromadzenia powinny byi zaprotokolowane wraz
zuzasadnieniem.
6. PodjqteprzezRadguchwatypodpisujqPrzewodniczqcy,Zastgpcai
Sekretarz.
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s 12.
1. Z obrad Rady Nadzorczejw ci4gu 7 dni od posiedzeniasporzqdzasiq
protok6l,kt6ry powinienzawieral
a/ kolejny numer(liczqcod poczqtkuroku) orazmiejscei datq,
bl przyjpty porzqdekobrad,
cl nxrigzhe
streszczenie
dyskusji,treSdpodjgtychuchwal,spos6bi wyniki
glosowania,
d/ wnioski czlonk6wRady,kt6repo zgLoszeniu
nie zostalyuwzglgdnione
o ile wnioskodawcategozu4qdaorazewenfualne
sprzeciwyzgNoszone
do protokofuprzeciwpodjptymuchwalom.
2. Protokolyprzechowuje
sipw biurzeSp6ldzielniw aktachRudyNadzorczej.
$ 13.
1. RadaNadzorczawybieraczlonk6w ZarzqduSp6ldzielnii nawiqzujez nimi
stosunekpracywgprzepis5w$ 33 ust. 2-4 StatvtuSp6tdzielniMieszkaniowej.
2. Rada wybiera bieglegorewidentado badaniasprawozdania
finansowegoprzy Wborze kieruj4csigzasad4konkursu
ofert.

s 14.
1. Rada mohe odwolad czLonka zarzqdu. Decyzja ta wymaga pisemnego
uzasadnieniai odbywa siEw glosowaniu tajnym.
2. Odwolanie czlonka Zaruqdu nie narusza jego uprawnieri wynikaj qcych ze
stosunkupracy. Rozwiqzaniestosunkupracy wymaga odrgbnej decyzjiZnzqdu
Sp6ldzielni.
3. W tazie odwolania czhonka Zarzqdu zatrudnionego w Sp6tdzielni na
podstawie powolania, prawo odwolania go ze stanowiska pracy przysluguje
Zarzqdowi.

V. Przenisvkoficowe.

$ ls.
1. Czlonkowie Rady Nadzorczej za udzial w pracach Rady Nadzorczej
otrzymuj4 wynagrodzenie w wysokoSci 20yo, a przewodniczqcy Rady
Nadzorczej w wysoko6ci 30% minimalnego wynagrodzenia za pracQ
okreSlonego w ustawie z dnia 10 pa1dziernika 2002 r. o minimalnym
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wynagrodzeniu za pracQ(Dz.U. z 2002 r., Nr 200, poz. 1679 z p6iniejsrymi
zmianami).
2. wynagrodzenie, o kt6rym mowa w ust. I wyplacane jest w formie
miesigcznego ryczaltu bez wzglgdu na i1o56posiedzeri, przy czym warunkiem
wyplacenia tego wynagrodzenia jest udzial czLonkaRady w przynajmniej
jednym posiedzeniuw danymmiesiqcu.
3. Zaproszeni goScie,czlonkowie Zarzqdu lub inni pracownicy bior4cy ldziaL
w posiedzeniuRady lub jej Komisji - nie otrzymuj4swiadczeripienigzrych.
$ 16.
W sprawachnie unoflnowanych niniejszym Regulaminem obowiqzujq przepisy
Ustawy ,,Prawo Sp6tdzielcze", Ustawa o spoldzielniach mieszkaniowych oraz
Statutu Sp6ldzielni Mieszkaniowej w Augustowie.

s 17.
Traci moc ,,Regulamin Rady Nadzorczej Spoldzielni Mieszkaniowej
w Augustowie"uchwalonyUchwalqNr 9/2006 ZebraniaPrzedstawicieliz dnia
09.06.2006
r.

s 18.
Niniejszy Regulamin zostal zatwierdzony uchwal4 Walnego Zgromadzenia
Nr . ...120rr z dnia 09.06.2011r. i obowiqzujez dniemuchwalenia.

Sekretarz W. Z.

PrzewodniczqcyW. Z.

