Regulamin
Obrad Walne go Zgromad zenia
Sp6ld zielni Mieszkaniowej,rRadna,'
I.

Przepisy wstgpne.
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walne zgrornadzenie Spoldzielni Mieszkaniowej ,,RADNA" , zwanej d,alejwz,
dziala na podstawie ustaw: Prawo Spoldzielcze i Ustawy o spoldzielniach
mieszkaniowych, statutu Spoldzielni Mieszkaniowej,,RADNA", zwanej dalej
Sp6ldzielni4 i niniejszego regulaminu.
Walne Zgr ornadzenie

j

s2

e

st naj wy Lszyrn organem Spoldzielni.
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Niniejszy regulamin okreSla tryb i sposob obradowania i podejmowania uchwal
oraz sprawy dokumentacji, ktore ze wzglgdu na swoj4 szczegolowoSc nie
rnreszcz4 sig w Prawie Spoldzielczym i w zapisach statutu Spoldzielni, atak2e z
uwagi na swoj charakter nie wymagaj4 rangi ustawowej lub statutowej regulacji.

s4

1. Przewodntcz4cy WZ ma obowi4zek poinformowania WZ o miejscu wylo2enia
niniejszego regulaminu do wgl4du czl.onkow. Na z4danie czlonka
uprawnionego do glosowarrLa, regulamin lub stosowna jego czgSi powinna byi
odczytana.

2. Przewodnicz4cy odczytuje porz4dek obrad podany w zawiadomieniu o WZ oraz
informuje o 24daniadn czlonkow w sprawie uzupelnieniaporz4dku obrad.

3. WZ mo2e wigkszoSci4 glosow skreslic z porzqdku obrad okreslone sprawy lub

4.

zrnientc kolejnosi rozpatrywania spraw objgtych porz4dkiem obrad albo
odroczye ictlr rozpatrywanie do nastgpnego WZ.
Przewodnicz4cy mo2e zaprosii do stolu prezydialnego przedstawicieli zwi4zk:grewtzyjnego, w ktorym Spoldzielnia jest zrzeszona i krajowej Rady
Spoidziel czej oraz zaproszonych goSci.

il.

Komisje.

ss

1. Walne Zgrornadzenie w glosowaniu jawnym wybiera zwykl4wigkszoSci4

2.

glosow nastgpuj4ce komisje:
a) komisjg mandatowo-skrutacyjn4 w skladzie trzeclt osob,
b) komisjg wnioskowa w skladzie trzech osob,
c) inne komisje specjalne okreSlajac ich zadania i sklad.
W sklad komisji mog4 wchodzii tylko czlonkowie Spoldzielni oraz
przedstawiciele czlonkow nie maj4cych pelnej lub ograniczon4zdolnoSc do
czynnoSci prawnych i pelnomocnicy - osob prawnych.

,'l

.,r

I

3 Bezzwl.ocznie po wybraniu, komisje konstytuuja sig wybierajac ze swego grona
przewodnLcz4cego i sekretarza. W przypadknt)szczuplenia skladu komisji za

zgod4wz mog4 one dzialac w skladzie zmniejszonym

o

jedn4 osobe.
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o zadan komisj i mandatowo - skrutacyj nej naleby :
a) sprawdzene, czy WZ zostalo zurolane zgodnie z przepisami PS i statutu
spoldzielni,
b) sprawdzerie, czy lista obecnoSci jest kompletna, skontrolowanie waznoSci
mandatow osob ograniczonych (bqdz pozbawionych) zdolnosci do
czynnoSci prawnych oraz pelnomocnikow osob prawnych,
c) ustalenie na podstawie sprawdzonej listy obecnoSci stanu obecnoSci

1. D

czLonkow,

d) stwierdzenie, 2e WZ
(S OZ

ust.2 Statutu),

zdolne

jest do podejmowania prawomocnych uchwal

e) obltczanie glos6w oddawanych w glosowaniach jawnych

oraz tajnych i po
niu wynikow wyb o row o gLaszanie wynikow,
wykonywanie innych czynnosci technicznych zwi4zanych z obslug4
glosowan, w tym sporz4dzanie listy zgloszonych kandydatow do organow
u s tale

0

Spoldzielni.
2. Do zadan komisji wnioskowej naleby:
a) uporz4dkowanie zglaszanych na pismie i w toku obrad wnioskow
czlonkow. Opinie i wnioski czLonkow nie s4 wiq2ace dla komisji, ale je2eIi
ich nie uwzglgdni w projektach uchwal, powinna w swym sprawozdaniu
poinformowai o tresci tych opinii i wnioskow walne zgromidzenie,
b) sformulowanie i przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu projektow uchwal
wraz ze swoj4 opini4 wskazuj4ca na organ Spotdzielni odpowiedzialny za
realizacjg wniosku.

1.
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Z dokonanych czynnoSci komisje sporzqdzaj4 protokoly, ktore przedstawiaj4

wraz ze swym sprawozdaniemWZ.
2. Protokoly i sprawozdania komisji podpisuja przewodniczlcy i sekretarz
komisji.
3. Protokoly komisji i sprawozdania komisji przekazywane sa sekretarzowiWZ
bezposrednio na wz Iub w terminie do dwoch dni po wz, skl.adane na
dziennik podawczy biura Zarz4du.
4. Protokoly i sprawozdania komisji stanowi4 obowi4zkowe urzedowe zal.4czniki
protokolu Walnego Zgr omadzenia.

Iil.

Obrady, uchwaly, wybory.
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obrady tocz4 sig zgodnie zkolejnoScia spraw ustalon4 w porz4dku obrad.
2. Ka?da, sprawe wnoszona pod obrady wz referuje przedstawiciel organu, do
ktorego ona naleby lub inna osoba upowazniona przez Zarz4d, Rade Nadzorcz4
lub Walne Zgrornadzenie. Zarz4d nie powinien wyrgczac siE pracownikami w
sprawach, ktore nie wymagaj4 posiadania specjalnycL:^, szczegolnych kwalifikacji
1.

zawodowych.

3.

Po zreferowaniu spraw przewodnicz4cy WZ udziela glosu osobom zglaszaj4cym
pytania.
4. Po zakonczeniu tury pytan przewodnicz4cy umozliwia referuj4cemu udzielenie
odpowiedzi na pytania.
5. Po udzieleniu odpowiedzi na pytaniaprzewodniczqcyWZ otwiera dyskusjg. Za
zgod4WZ dyskusja i glosowania mog4 byc przeprowadzone nad kilkoma
punktami obrad l4cznie.
6. Czas przeznaczony na zadanie pytania nie mohe przekroczyi 3 minut.
7 . Czas przeznaczony na przemowienie w dyskusji nie moze trwai dlw2ej ni| LO
minut. W uzasadnionych przypadkach przewodnicz4cy WZ rnoLe przedluzyc
czas przemowienia do 15 minut.
8. Limity czasowe nie obowiqzujqos6b wymienionych w S 9 ust. 2 oraz osob
referent6w danej sprawy.
9. Przewodnicz4cyWZrna prawo mvroctc uwage osobie zabieraj4cej glos, je2eIi
odbiega od przedmiotu dyskusji (przywoluj4c mowca slowami: ,do rzeczy") lub
przekracza czas przeznaczony na wypowied1 czy zadanie pytania. W przypadku
nie zastosowania sig mowcy do uwag, przewodnicz4cy WZ odbiera mu glos.
IO. CzNonkowie Spoldzielni mog4 zgtaszac na piSmie, niezale2nie od przem6wien,
oSwiadczenia lub treSi swych wyst4pieri do protokotuWZ, ktore staj4 sig
zaL4cznikami protokolw W Z.

se

PrzewodnLczqcy wz udziela glosu w dyskusji w kolejnosci zgNoszen.
PrzewodnLczqcy moLe odmowii udzielenia glosu osobie, ktora w tej samej
sprawie zabieralajuz glos dwukrotnie.
2. Przewo dn icz4cernu Rady N adzor czej, preze s owi Zarz4du i przedstawicielowi
zvtt4zl<tt rewizyjnego lub Krajowej Rady Spotdzielczej oraz referentowi sprawy
bgdacej przedmiotem dyskusji, glos mohe byc udzielany poza kolejnosci4 w
przypadkach kierowanych do nich bezpoSrednio interpelacji.
1.

2.

3.

4.

5.
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kolejnoSci4przewodnicz4cy wZ udziela glosu w sprawie formalnej.
Za sprawg formalna,uwa2a sig wnioski dotycz4ce:
a) sposobu glosowania, w tym przeprowadzenia glosowania tajnego,
b) przerwy w obradach,
c) zamkntgcie listy mowcow w danej sprawie,
d) zamknigcie dyskusji w danej sprawie L przeprowadzenie glosowania,
e) przerwania obrad i odroczenia ich dalszej czesci na inny termin,
f) sprostowania wypowiedzi,
g) ponownego przeliczenia glosow.
W sprawie formalnej poza wnioskodawca rnoLe zabierac gtros tylko jeden
uprawniony do glosowania uczestnikwz popieraj4cy wniosek i jeden
przeciwny wnioskowi.
Po zgloszeniu wniosku w sprawie formalnej i wysluchaniu, stosownie do ust.
3, glosow za i przeciw wnioskowi, przewodnicz4cy WZ zarz4dzabezzwlocznre
glosowanie w sprawie tego wniosku.
wnioski w sprawach formalnych wz przyjmuje w glosowaniu jawnym , zv,rykla,

1. Poza

wigkszoSci4 glosow.

A

r\,.t,

s

11

v,ryczerpaniu listy mowcow oraz w przypadku przyjgcia wniosku
okreSlonego w g 1O ust. 2 pkt. c, przewodnicz4cy WZ wdziela glosu
przewodnicz4cemu komisj i mandatowo- skrutacyj nej dla stwie r dzenia, czy W Z
zostalo zwolane zgodnie z przepisami Prawa Spoldzielczego i statutu. JeAeIi
warunki te s4 spelnione przewodnicz4cy WZ stwierdza,2eWZjest zdolne do
podejmowania uchwal i udziela glosu przewodnlcz4cemu komisji wnioskowej
w celu przedstawienia projektu uchwal i zgloszonych do nich w toku dyskusji
poprawek i wnioskow. W przeciwnym razie glosowanie zostaje przeniesione na
nastgpne WZ zwolane z zachowaniem postanowien statutu.
2. Komisja wnioskowa przedstawia projekty uchwal oraz zgloszonych do nich
poprawek i wnioskow wraz ze swoj4 opini4.
3. Glosowanie nad projektami uchwal odbywa sig w ten sposob, Le najpierw
poddaje sie pod glosowanie poprawki, w pierwszej kolejnoSci najdalej id4ce, a
nastgpnie projekt uchwaly wraz z ptzyjatymi poprawkami. wnioskiem
,,najdalej id4cym" jest taki wniosek, ktorego przeglosowanie przes4dza o
niecelowoSci glosowania wnioskow pozostalych.
4. Poprawki przyjmowane sa zwykl4wigkszosci4 glosow. Uchwaly wraz z
przyjqtymi poprawkami przyj mowane sa r ownteL zwykla wigkszoSci4 glo sow,
chyba 2e Prawo Spoldzielcze lub statut wymaga dla przyjEcia danej uchwaly
kwalifikowanej wigkszoSci glosow.
1. Po
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1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.

Glosowanie jest jawne. Glosowanie tajne przeprowadza siE w sprawach
okreSlonych Prawem Spoldzielczym lub statutem. Glosowanie tajne
przeprowadza sie r6wnie2 w innych sprawach, jeLeli tak postanowiWz zwykt4
wigkszoSci4 glosow w glosowaniu jawnym.
W glosowaniu uwzglgdnia sig tylko glosy oddane za i przeciw uchwale, chyba
ze statut stanowi inaczej.
Glosowanie jawne odbywa sig w sprawie ka2dej uchwaly oddzielnie przez
podniesienie rgki z rnandatem na wezwanie przewodnrcz4cego wz.
Giosowanie tajne odbywa sig za pomoca kart do glosowania, ostemplowanych
pieczqciq Spoldzielni i oznaczeniem uchwaly, ktorej glosowanie doLyczy.
Uprawnieni do glosowania, glosuj qcy za uchwal4 wpisuj4 w karcie do
glosowanra Wraz ,, zd" , a glosuj qcy ptzeciw uchwale wytaz ,, przeciw,, .
Przewodnicz4cy rnohe zarz4dzic, aby przy danym glosowaniu tajnym
czlonkowie oddawali swe glosy w kolejnoSci wynikajacej z Iist uprawnionych
do glosowania.
Komisja mandatowo-skrutacyjna oblicza glosy oraz ustala i oglaszawyntk
glosowania na podstawie ktorego przewodniczqcy WZ stwierdza, czy uchwala
zostala podjgta. Wynik glosowania i stwierdzenie przewodnicz4cego powinno
byi odnotowane w protokoleWZ w odniesieniu do kazdej uchwaly oddzielnie.
Ka2da uchwala podjgta przezwz powinna miei nadany numer kolejny, date i
tytul okreSlaj4cy sprawg, w ktorej uchwaLa zostala podjgta.
Zarz4d prowadzi rejestr uchwal podjgtych przez walne Zgromadzenie.
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1.

Przystgpujac do wyborow Rady nadzorczej lub komisji WZ, przewodnicz4cy
wz wrywa do zglaszartia kandydatow. Zgloszonych kandydatow komisja
krutacyjna wpisuje na liste kandydatow w kolejnoSci
ich nazwisk.

2. Warunkiem wpisania kandydata na listg jest wyralenie przez niego zgody na
kandydowanie oraz zlo2enie oSwiadczenia w sprawach wyszczegOlnionyc-h w
decyzji WZ w dniu 19 I IO I 2OO9r - uchwala Nr 8, a takze udzieGnia iniormacji
odnoSnie do pozostawania w sporze sadowym ze Spo|dzielnia lub zaleganiern z

oplatami eksploatacyj nymi czlonkowie spoldzielni moga kandydatom
zadawac pytania.
3. zglaszajqcy kandydata nieobecnego na walnym zgromadzeniu powinien
prze d s tawic pi s e mn 4 zgo d9 kandyd at a zawier aj qc a, takLe informacj g o
kandydacie okreSlone w ust. 2.
4. Czlonkowie komisji mandatowo-skrutacyjnej nie mog4 kandydowac do Rady
Nadzorczej.
Ustgpujacy czlonkowie RN moga ponownie kandydowac do Rady Nadzorczej,
jesli postanowienia statutu nie wykluczaj4 takiej mozliwosci.
5. Glosowania w sprawach wyboru komisj iwz odbywa sig jawnie.
6. Glosowania w sprawach wyboru do Rady Nadzoiczej, uizielania absolutorium
czlonkowi Zatz4du, odwolania czlonka Zarz4du lub nru odbywaja sig tajnie.
7. Glosowania w wyborach do RN dokonywane s4 na ostemplo-anych piiczgcia
spoldzielni kartach wyborczych.
Karty powinny zawierac imiona i nazwiska wszystkich kandydatow.
Uprawnieni do glosowanizr osobiscie wpisuj 4 znak,,X,' obok nazwiska
kandydata, rra ktorego glosuj4.
Je2eri znakiern tym zostartie oznaczorlawigksza riczba kandydatow niL ma bvc
wybrana, karta jest niewalna.
Niewazna jest takze karta uszkodzona w ten sposob,2e nie rno2na ustaiic na
kogo glosuj4cy oddal glos.
Je2eli na karcie znakiem,,x" ozn.aczonajest rowna lub mniejsza liczba
kandydatow ni2 ma byi wybrana, karta jest wazna, a glosy Lariczasig tym
kandydatom, obok nazwisk ktorych zosiar postawior'{"r.ik ,,x,,.
8. Glosowanie odbywa sie poprzez zloAenie karty do urny w obecnoSci komisji
mandatowo-skrutacyj nej .
9. Liczbe glosow oblicza i wyniki wyborow oglaszakomisja mandatowoskrutacyjna. wybrani zostaj4 ci sposrod kandydatow, kt orzy uzyskali w
kolej noSci najwigk sz4 Iiczbg glosow.
wyniki glosowania podlegaj4 wpisaniu do protokolu wZ.
10. w przypadku uzyskaniaprzez kandydatow rownej liczby glosow
przeprowadza sig ponowne wybory sposrod tych kandydatZw.
II. Liczba osob wybranych do RN nie mo2e przekroczyc hiczby czlonkow RN
okreSlonej w statucie Spoldzielni.
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Odwolanie czlonka Rady Nadzorczej przed uplyvrem kadencji moae nast4pic w
glosowaniu tajnym wiekszoS cia 2 I 3 glosow czlonkow bior4rych udzial w Walnym
Zgromadzerti.u, o ile w porz4dku obrad zwyczajnego lub nadzwyczajnego WZb;L
przewtdziany punkt dotycz4cy odwolania czlonkow RN.

sls

Postanowienia $ 13 ust. 1-11 maja zastosowanie przy wyborach delegatow nazjazd
zwtTzku rewizyjnego, w ktorym Spotdzielnia jest zrzeszona oraz deIeg"t" ,r" Koigres
SpoldzielczoSci.
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G-losowanie w sprawie udzielenia absolutorium dIa czlc>nkow Zarzadu odbywa sig
dla kazdego czlonkaZarz4du odrgbnie w sposob tajny.
2. CzLonek Zatz4du, kt6remu WZ nie udzieltlo absolutoiium, mo2e byi odwoiany
w
1.

glosowaniu tajnym na tym samym zebraniuWZ.
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Wnioski, opinie i dezyderaty w sprawach nie objgtych lub nie maj4cych zu4a7;ku z
porz4dktem obrad wz, moga byc zglaszane przez jego uczestnikow tylko w
punkcie ,,wolne wnioski". W sprawach tych mo2e bye p.rzeprowadzona dyskusja.
2. Zgloszone wnioski, opinie, postanowienia i dezyderaty wpisuje sig do protokolu
bez glosowania, chyba 2e rnaj4 one charakter ialecenia at. itr.ty"h organow
spoldzielni lub wyra2aj4 stanowisko WZ w okreSlonej sprawie, albo jeLeli 2qdanie
glosowania zglosi co najmniej I l10 uprawnionych do giosow ania czlonkow
Spoldzielni.
1.

IV.

Postanowienia koficowe.
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1. Przebieg obrad WZ mo2e byc utrwalany za pomoc4urzeldzen rejestruj4cych
d2wiek i obraz, o czyrn czlonkowie bior4cy udzial w zgromadzeiiu powinni byc

uprzedzeni.
2. Protokol WZ powinien konczyi sig odnotowaniem zakohczenia obrad iwykazem
wszystkich zal4cznikow do protokolu. osoby podpisujace protokol powinny
podpisac tak2e uchwaly i wykaz zal4cznikow.

sle

wykladni przepisow niniej s zego regulaminu dokonuj e ptrezydium wz.
2.
uje przewodnicz4cy WZ.
3.
okreSlonych w ust. 1 i ust.2 czlonkowi
1.

Szo
1. Uchwaly Walnego Zgromadzenia obowi4zuj4 wszystkich czlonkow

Spot dzielnt.
zaskarzyc do sadu uchwalg wZ zpowodulej
ntezgodno1ci z prawem lub postanowieniami statutu; na tej samej pojstawie
uchwalg rrrohe zaskarzyc tak2e Zarz4d, Spoldzielni.
3. Powodztwo o uchylenie uchwaly Walnego Zgromadzenia. powinno byi wniesione
w ci4gu szeSciu tygodni od dnia odbycia WZ, je2eli zal powodztwo wnosi czlonek
nieobecny na Walnym Zgromadzeniu na skutek jego wadliwego zwoLania-w
ci4gu szeSciu tygodni od dnia powzigcia wiadomo Sci przez tego czlonka o
uchwale, nie po2niej jednak ni2 przed uply'uvem roku od dnia odbycia Walnego
Zgromadzenia.
4. Prawo zaskar2enia uchwaly w sprawie wykluczenialub wykre Slenia przysluguj e
wyl4cznie czlonkowi, ktorego uchwala dotyczy .
5. Wnosz4cy powodztwo o uchylenie uchwaLy WZ ma obowiqzek powiadomic Rade
Nadzorcz4 o wniesieniu powodztwa.

2. czlonek spoldzielnimo2e

1.

2.
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Protokol Walnego Zgromadzeniajest zatwierdzany w glosovrzaniu jawnym mvykla

,lti#ilT

:ie Spordzielni i
inem toz
vm.
3. Regulamin niniej szy zo stal zatwier dzony uchwalami Walne go Zgr omadzenia:
Nr 4l2oo9 z dnta 17 l09 12009 i Nr T l2oog z dnia rs I Lo
l2oos;.
4. Obowiazuje od chwili jego uchwalenia, a2 do jego ewentualnej zmiany lub
uchylenia decy zj 4 Walne go Zgr omadzenia p o dj e ta zwykt4 wi gi<szo S cii glo s ow w
gtrosowaniu jawnym.

Sekretarz Walnego Zgrornadzenia
Czlonkow SM ,,Radna"

Przewo dn icz4cy Wal ne go Zgr orrradzenia
Cztronkow SM ,,Radna"

