
R E G U L A M I N

Rady Nadzorczej Sp6ldzielni Mieszkaniowej w Augustowie

I. Przepisv og6lne

$ 1 .

1. Rada Nadzorcza jest statutowym organem Sp6ldzielni Mieszkaniowej
w Augustowie sprawuj4cym kontrolg i nadz6r nad jej dziatalnoSci4 i dziala ni
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 czynnoSci kontrolno -
nadzorczvch.

3. Decyzje i uchwaly mogq by6 podejmowane wyLqcznie na plenarnych
posiedzeniach Rady.

4. Rada Nadzorcza sklada siE z 15 os6b wybranych przez Walne Zgromadzenie
na okres 3 lat sposr6d kandydat6w bEdqcych czlotkimi Sp6ldziehil
Ieaeli czlonkiem Spotdzielni jest osoba prawna, 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 wygasa po uptywie kadencji na kt6rq zostalwybrany.
utrata mandatu przeduplywem kadencji nastgpuje w przwadlu :
- odwolania wigkszosciQ 213 glosow przezwalne zgromaizenie,
- zrzeczenia sig mandatu,
- odwolania pelnomocnictwa przezosobg prawn%
- ustania czlonkostwa w Sp6ldzielni.

6. Na miejsce czlortka Rady, kt6rego mandat wygasl podczas trwania kadencji,
najblihsze Walne Zgromadzenie dokonuje wybor6w uiupetniaj4cych na czas do
korica tej kadencji.

7..Ptawa wszystkich czlonk6w Rady sq r6wne. Indywidualni czlonkowie Rady
nie majq uprawnieri do samodzielnego wypelniania zadan i przejmowania
kompetencji Rady.
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8. Kompetencje Rady Nadzorczej okresla g 2g statutu SM.

$ 2 .

1. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwotuje Przewodniczqcy Walnego
Zgromadzenia, w celu ukonstytuowania sig Rady - w terminie 14 dni od dnia
wybor6w nowego skladu Rady Nadzorczej.

2. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona prezydium, w sklad kt6rego
wchodzq:
- przewodniczqcy,
- zastgp c a przewodn iczqc e go,
- sekretarz,
- przewodniczqcy Komisj i Rewizyjnej .

3. ze swego grona_Rada powoluje r6wniez Komisjg Rewizyjnew 5 osobowym
skladzie oraz w zalentolci od potrzeb inne komisjl stale lub ,rurorv", ustalajqc
ich liczebno5d.

4. wybory i odwolanie czlonk6w prezydium Rady i jej komisji, odbywajQ siq
w glosowaniu tajnym.

$ 3 .

1. zadantem Prezydium Rady Nadzorczej jest organizowanie pracy Rady,
w tym migdzy innymi:

- ustalanie termin6w posiedzeri i porzqdku obrad Rady,
- dopilnowanie wlasciwego zawiadomienia o zwolywanych
posiedzeniach Rady,

- nadz6r nadprzygotowaniem materiat6w na posiedzenia Rady,
- przewodniczenie posiedzeniom Rady,
- dopilnowanie wlasciwego opracowania protokolow zposiedzef,
ich podpisywanie oraz podpisywanie uchwal podigtych przezRadE,

- wlaSciwe przechowywanie dokumentacji zprac Rady, 
-

- koordynacjapracy i posiedzeri komisji Rady.

2. Obowi4zkiem Prezydium jest przygotowanie i prowadzenie obrad Rady
w taki spos6b, aby jej posiedzenia mogty by1 zakonczone w czasie do 4 godzin.
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$ 4 .

1. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego skladu zastgpca przewodniczqcego.
Inne komisje, po wyborze ptzezRadE konstytuuj4sig w calosci.

2. Ptacami komisji Rady kieruj4 ich przewodniczqcy, & w ruzie nieobecnoSci
przewodniczqcego - zastgpcy.

3. Komisje dzialaiq zgodnie z zatwierdzonymi przez RadE regulaminami,
planami pracy lub na doruhne polecenie Rady. Uchwaty komisji malq charakter
opiniodawazy i s4 podstaw4 do podejmowania uchwat przezRadp.

4. Sprawozdania, opinie i wnioski, przewodniczqcy komisji (ich zastepcy)
przedl<ladajqdorozpatrzeniaRadzieNadzorczej.

$ 5 .

1. Rada mo2e dokonad zrrianw skladzie osobowym jej komisji.

2. Komisja lub Prezydium Rady moge wystqpii z wnioskiem o odwolanie
czlonka komisji nie uczestnicz4cego w posiedzeniach komisji lub nie biorqcego
udzialuwjej pracach.

III. spor6b ̂ olv*uniu po.i.d".r[ Rudv Nud"or.".i.

s6 .
1. Posiedzenia Rady zwotuje jej Przewodnicz4cy lub w raziejego nieobecno6ci
ZastEpca Przewodniczqcego - w miarp potrzeb , nie ruadziej jednak niL I raz na
kwartal.

2. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwoluje sip r6wni eZ nawniosek 1/3 aktualnego
skladu Rady lub na wniosek Zarzqdu Spoldzielni - najp62nej w ci4gu 4 tygodni
od daty otrzymania wniosku (zlohonego na pismie z podaniem celu).

$ 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 sprawach proponowanych do porz4dku obrad.
JeLeIi w porz4dku obrad znajduje siQ sprawa dotyczqca wykluczenia lub
wykreSlenia z rejestru czlonk6w, o czasie i miejscu posiedzenia, na kt6rym ma
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byi podjqta decyzja w tej sprawie, zawiadantia sig zainteresowanego cftonka
Sp6ldzielni z podaniem informacji o prawie czlonka do zloaenia wyjaSnieri.
Jeheli zainteresowany czlonek skutecznie zawiadomiony nie pizybgdzie na
posiedzenie, Rada molerozpatrzy6 sprawE bez jego 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 posiedzeniach Rady, jej Prezydium lub Komisjach, z glosem doradczym
mogq uczestniczyt czlonkowie Zarzqdu SM, przedstawiciele Zwiqzl(iu
Rewizyj n ego or az zaproszeni go6cie i eksperci.

IV. Tryb obradowania i podeimowania uchwal.

$ 9 .

l.Uchwaty Rady sQ wazne, jeheli podjgte zostaly przy obecnofci co najmniej
polowy liczby jej cztonk6w, w tym przewodnicz4cego lub jego zastgpcy, co
winno byi odnotowane w protokole obrad.

2. Rada Nadzorcza mohe skreslid z poruqdku obrad poszczeg6lne sprawy lub
odlozyc ich rozpatrzenie do nastEpnego posiedzenia, i takze imieni6kolejno66
rozpatrywania spraw obj ptych porzqdkiem obrad.

3- Rada mohe podejmowad uchwaty jedynie w sprawach objEtych porz4dkiem
obrad podanym do wiadomosci jej czlonkom w spos6b ot<restbny w $ 7 tego
regulaminu.

4. Uchwaty podejmowane sq zwyklQ wiEkszo6ci4 glos6w, chyba Le Rada
uchwali lvym6g wigkszo6ci kwalifi kowanej .

5. O uchwalach Rady Nadzorczej maj4cych istotne zrraczenie dla czlonk6w
sp6tdzielni, zarzqdjest obowiqzany powiadomii czlonk6w w ci4gu 7 dni od
daty podjpcia uchwaty, przez wywieszenie komunikatu w biurze SpOtazietni na
okres 30 dni.

s 10.

1. Posiedzeniami Rady kieruje Przewodniczqcy lub jego Zastgpca. Stwierdza on
prawidlowoll zwoharria zebrania i wymaganq obecnoS6 - ki6ra uprawnia do
podejmowania uchw al - orcz poprzez glosowanie uzgadn ia porzqdek obrad.
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2. Kahde posiedzenie Rady rozpocryna sig od przyjEcia protokolu
zpoprzedniego posiedzenia- po rozpatrzeniu ewentualnych poprawek do niego.
Sporzqdzony protok6t podpisuje protokolant, po zatwierdzeniuPrzewodniczqcy
lub Zastgpca.
Przewodniczqcy lub zastqpca podpisuj4protok6l na kazdej stronie.

3. Po zreferowaniu sprawy zamieszczonej w danym punkcie porzqdku obrad
i uzyskaniu wyjaSnieh przedstawicieli Zarzqdu onz opinii wtaSciwej Komisji
Rady, rzeczoznawcy lub zainteresowanej osoby, Przewodniczqcy otwieia
dyskusjE udzielaj4c glosu w kolejno{ci zglaszania sig.
Za zgodqRady dyskusja moze by6 prowadzonanad kilkoma punktami porzqdku
obrad Lqcznie.

4. W sprawach formalnych dotycz4cych sposobu obradowania i glosowania
Przewo dn iczqcy udziela glo su p o za ko lej no Sc i q.

5. Wnioski i oSwiadczenia do protokofu mogq by6 skladane ustnie. Na wniosek
Przewodniczqcego na\eiry je skladai na piSmie.

6. Kazdy rozpatrywany punkt porzqdku obrad winien kohczyc siE jasno
okreSlonymi wnioskami lub decyzjami.

$  1 1 .

1. Gdy om6wiony temat wymaga podjgcia uchwaly, przewodniczqcy poddaje
zgloszone wnioski pod glosowanie.
Sekretarz wyrainie podaje wynik glosowania.

2. Czlonek Rady Nadzorczej nie uczestniczy w glosowaniu nad uchwal4
w sprawie osobiScie go dotyczqcej.

3. Glosowanie odbywa siE jawnie zwyjqtkiem wyboru i odwolania czlonk6w :
Zaruqdu, Prezydium i Czlonk6w Komisji Rady.

4. Gtosowanie tajne przeprowadza komisja Skrutacyjna wybrana spoSr6d
Czlonk6w Rady w glosowaniu jawnyfl, w prrypadku r6wnej iloSci glos6w ,,2a,,
i ,,przeciw" glosowanie tajne powtarza siq.

5. Uchwaty Rady Nadzorczej w sprawach, w kt6rych czlonkowi przysluguje
odwolanie do Walnego Zgromadzenia powinny byi zaprotokolowane wraz
zuzasadnieniem.

6. Podjqte przezRadg uchwaty podpisujqPrzewodniczqcy,Zastgpcai Sekretarz.
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s 12.

1. Z obrad Rady Nadzorczej w ci4gu 7 dni od posiedzenia sporzqdza siq
protok6l, kt6ry powinien zawieral
a/ kolejny numer (liczqc od poczqtku roku) oraz miejsce i datq,
bl przyjpty porzqdek obrad,
cl nxrigzhe streszczenie dyskusji, treSd podjgtych uchwal, spos6b i wyniki

glosowania,
d/ wnioski czlonk6w Rady, kt6re po zgLoszeniu nie zostaly uwzglgdnione

o ile wnioskodawca tego zu4qda orazewenfualne sprzeciwy zgNoszone
do protokofu przeciw podjptym uchwalom.

2. Protokoly przechowuje sip w biurze Sp6ldzielni w aktach Rudy Nadzorczej.

$ 13.

1. Rada Nadzorcza wybiera czlonk6w Zarzqdu Sp6ldzielni i nawi qzuje z nimi
stosunek pracy wgprzepis5w $ 33 ust. 2-4 Statvtu Sp6tdzielni Mieszkaniowej.

2. Rada wybiera bieglego rewidenta do badania sprawozdania finansowego -
przy Wborze kieruj4c sig zasad4konkursu ofert.

s 14.

1. Rada mohe odwolad czLonka zarzqdu. Decyzja ta wymaga pisemnego
uzasadnienia i odbywa siE w glosowaniu tajnym.

2. Odwolanie czlonka Zaruqdu nie narusza jego uprawnieri wynikaj qcych ze
stosunku pracy. Rozwiqzanie stosunku pracy wymaga odrgbnej decyzji Znzqdu
Sp6ldzielni.

3. W tazie odwolania czhonka Zarzqdu zatrudnionego w Sp6tdzielni na
podstawie powolania, prawo odwolania go ze stanowiska pracy przysluguje
Zarzqdowi.

V. Przenisv koficowe.

$ 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 i1o56 posiedzeri, przy czym warunkiem
wyplacenia tego wynagrodzenia jest udzial czLonka Rady w przynajmniej
jednym posiedzeniu w danym miesiqcu.

3. Zaproszeni goScie, czlonkowie Zarzqdu lub inni pracownicy bior4cy ldziaL
w posiedzeniu Rady lub jej Komisji - nie otrzymuj4swiadczeri pienigzrych.

$ 16.

W sprawach nie 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" uchwalony Uchwalq Nr 9/200 6 Zebrania Przedstawicieli z dnia
09.06.2006 r.

s 18.

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

Sekretarz W. Z. Przewodniczqcy W. Z.


