
  Tekst jednolity uwzględniający zmiany  wprowadzone:

 Uchwałą ZPCz nr 1 z dnia 24.06.2006 r.
 Uchwałą ZPCz nr 9 z dnia 16.09.2006 r.
 Uchwałą WZCz nr 20/2008 z dnia 21.06.2008 r.
 Uchwałą WZCz nr 14/2009 z dnia 20.06.2009 r.
 Uchwałą WZCz nr 3/2017 z dnia 02.06.2017 r.
 Uchwałą WZCz nr 2/2018 z dnia 25.05.2018 r.
 Uchwałą WZCz nr 9/2020 z dnia 25.09.2020 r.

R E G U L A M I N
RADY   NADZORCZEJ   SPÓŁDZIELNI   MIESZKANIOWEJ

„NAD  JAREM”  W   ELBLĄGU

I     POSTANOWIENIA  OGÓLNE

§   1.

         1.   Rada   Nadzorcza    Spółdzielni   Mieszkaniowej   „Nad  Jarem”  w
               Elblągu,  zwana  dalej  „Radą”  działa  na  podstawie:

               1/   przepisów Ustawy z dnia 16 września 1982 r.  „Prawo     
                    Spółdzielcze” (Dz. U. z 2020 r., poz. 275 t. j. )
                     
                          2/   przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach 
                     mieszkaniowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 845 t. j. )

                3/  postanowień   §§   45-51 i  §§   59-61 Statutu   Spółdzielni,  

                4/    niniejszego  Regulaminu. 
       
         2.  Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością
              Spółdzielni.

§   2.

1. Rada Nadzorcza  składa  się  z  11 osób  wybranych  w  głosowaniu
tajnym    przez   Walne Zgromadzenie,   na   okres  trzech  lat,
spośród   nieograniczonej   liczby   kandydatów,   będących
członkami  Spółdzielni.  
Jeżeli  członkiem  Spółdzielni  jest  osoba  prawna – do  Rady Nad-
zorczej  może być wybrana osoba nie  będąca  członkiem Spółdziel-



ni,  wskazana  przez  osobę  prawną.   

2. Członkiem  Rady,  nie  może  być  osoba   karana  za  przestępstwa
umyślne.

3. Członek  Rady   Nadzorczej  może  być  odwołany  przed  upływem
kadencji  większością  2 / 3  głosów  przez Walne Zgromadzenie.
Odwołanie  członka   Rady  Nadzorczej  następuje   w   głosowaniu
tajnym.

4. W razie utraty mandatu na skutek odwołania, ustania członkostwa
w  Spółdzielni,  lub  zrzeczenia  się  mandatu,   na  miejsce  członka
Rady,  który  utracił  mandat,  do  końca kadencji wchodzi członek
wybrany  na  najbliższym  Walnym Zgromadzeniu.

5. Ustępujący  członkowie  Rady  Nadzorczej  mogą ponownie kandy-
dować  w  wyborach  do  Rady.

6. Nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż przez dwie 
     kolejne kadencje Rady Nadzorczej.

7. W  skład  Rady  Nadzorczej  nie  mogą  wchodzić  osoby,  będące
pracownikami Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem”. Uchwała
w sprawie wyboru takiej osoby do Rady Nadzorczej jest nieważna.
Z  chwilą  nawiązania  stosunku  pracy  przez  członka  Rady
Nadzorczej ustaje członkostwo w Radzie Nadzorczej. 

§  3.

1. Rada   Nadzorcza   wybiera   ze   swego   grona  Prezydium   Rady,
w   skład   którego  wchodzą:  przewodniczący,   jego  zastępca,
sekretarz  i  przewodniczący  stałych  Komisji.

2. Rada   Nadzorcza  powołuje  ze  swego  grona  Komisję  Rewizyjną
oraz   może   powołać  w   miarę  potrzeb   inne  komisje   stałe  lub
czasowe  ustalając  zakres  ich  działania.

3. Zadaniem   Prezydium    jest   koordynowanie   działalności   Rady
Nadzorczej  i    jej  Komisji    oraz    wykonywanie    czynności
zleconych  przez  Radę.

§  4.

1. Posiedzenie   Rady   Nadzorczej   zwołuje  i  w  wyjątkowych
sytuacjach  odwołuje   przewodniczący  Rady  lub   w  razie   jego
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nieobecności  zastępca przewodniczącego,  co najmniej   raz  na
trzy   miesiące.

2. Pierwsze  posiedzenie  Rady  Nadzorczej  zwołuje  przewodniczący
Walnego Zgromadzenia w  celu  ukonstytuowania  się  Rady.

 

3. Przewodniczący   Rady   Nadzorczej   lub   jego   zastępca   zwołuje
posiedzenie  Rady  Nadzorczej  także  na  wniosek:

                -   1 / 3  członków  Rady  Nadzorczej,
                -   Zarządu

                Posiedzenie   takie  powinno  być  zwołane  w  terminie   czterech  
                tygodni   od   dnia  zgłoszenia  wniosku.

4. Każdy  członek Rady Nadzorczej może  zgłosić  przewodniczącemu
Rady   wniosek   o   wniesienie   konkretnej   sprawy  do  porządku
obrad  najbliższego   posiedzenia.

§  5.

1. O  czasie,  miejscu    oraz  porządku   obrad  Rady  Nadzorczej,
członkowie jej  i  Zarząd  zawiadamiani są pisemnie, co najmniej 7
dni przed   terminem   posiedzenia.  Do  zawiadomień powinny być
dołączone  projekty  wniosków  i   inne  materiały  w  sprawach,
które mają  być  rozpatrywane  przez  Radę.

2. Skreśla się

§  6.

1. W  posiedzeniach  Rady  Nadzorczej,  obowiązani  są  brać   udział
wszyscy  członkowie  Rady.  Członkowie, którzy nie  wzięli udziału
w   posiedzeniu   Rady   Nadzorczej   powinni   usprawiedliwić
nieobecność.

2. W  posiedzeniu  Rady  Nadzorczej,  Prezydium  Rady  Nadzorczej,
Komisji,  mogą   uczestniczyć   z   głosem   doradczym   członkowie
Zarządu,    przedstawiciele    Związku ,  w    którym  Spółdzielnia
jest  zrzeszona  oraz  inni  zaproszeni  goście.
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II. KOMPETENCJE I ZAKRES DZIAŁANIA RADY  NADZORCZEJ  

§  7.

       Zakres działania Rady Nadzorczej określa § 47 Statutu.
  

 III.   TRYB   OBRADOWANIA  I   PODEJMOWANIA   UCHWAŁ 

§   8.

1. Rada  Nadzorcza   zdolna  jest   do  podejmowania   uchwał,   przy
obecności  co  najmniej  połowy  liczby członków Rady.

2. Rada  Nadzorcza  może podejmować uchwały jedynie w sprawach
objętych  porządkiem  obrad  podanym do  wiadomości  członkom
Rady  w  terminie  i  w  sposób  określony  w  §  5 ust. 1  Regulami-
nu.

3. Uchwały są podejmowane  imiennie zwykłą  większością   głosów i
obowiązują od ich uchwalenia.
Przy   obliczeniu    wymaganej   większości   głosów   dla   podjęcia
uchwały,   uwzględnia    się   tylko   głosy  oddane   za   i    przeciw
uchwale.

§  9.

1. Posiedzenie  Rady  Nadzorczej   prowadzi   Przewodniczący   Rady,
lub  jego  zastępca,  stwierdzając  prawidłowość  zwołania  zebrania
i   jego   zdolność  do  podejmowania  uchwał.

2. Następnie   poddaje   pod   głosowanie   przyjęcie    proponowanego
porządku   obrad.
W   dyskusji  nad  wnioskami  w   sprawach  formalnych  mogą  za-
bierać  głos  dwaj  mówcy  jeden  za  i  jeden  przeciw  wnioskowi.

3. Rada   Nadzorcza  może  skreślić  z  porządku  obrad  poszczególne
sprawy,  może odroczyć ich rozpatrywanie na następne posiedzenie
a  także  zmienić  kolejność  spraw  objętych  porządkiem  obrad.

4. Po przedstawieniu przez  referentów  sprawy  zamieszczonej  w da-
nym  punkcie   porządku  obrad  i  uzyskaniu  w   tym zakresie  wy-
jaśnień  przedstawiciela  Zarządu,  opinii  właściwych Komisji,  lub
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rzeczoznawców,   przewodniczący  otwiera   dyskusję  udzielając 
uczestnikom  posiedzenia  głosu  w  kolejności  zgłaszania  się.
Za  zgodą  obecnych  dyskusja może być prowadzona nad  kilkoma
punktami  porządku  obrad  łącznie.

5. W  sprawach  formalnych Przewodniczący  udziela  głosu  poza  ko-
lejnością   zgłaszania   się.  Za   wnioski   w   sprawach   formalnych
uważa  się  wnioski   w   przedmiocie  sposobu  obradowania  i   gło-
sowania.

6. Wnioski   i  oświadczenia  do  protokołu  mogą być zgłaszane ustnie
lub  na   wniosek  Przewodniczącego   na   piśmie.

§   10.

1.   W  razie,  gdy  temat  obrad wymaga  podjęcia uchwały, Przewodni-
  czący  posiedzenia  poddaje  zgłoszone  wnioski  pod  głosowanie.

2.   Członek  Rady   Nadzorczej   nie   uczestniczy   w   głosowaniu   nad
 uchwałą  w  sprawie  osobiście  dotyczącej.

3.   Głosowanie  odbywa  się   jawnie  z   wyjątkiem wyboru i odwołania
Członków  Zarządu.  W  takich  przypadkach  nie  obowiązują
głosowania imienne.

§   11.

1.   Z  obrad  Rady  Nadzorczej spisuje się protokół, który powinien być
 podpisany przez  przewodniczącego  zebrania  i  sekretarza  Rady.

2.   Uchwały  Rady Nadzorczej  w  sprawach wynikających ze  stosunku
 członkostwa  i   innych powinny  być  zaprotokołowane  wraz  z
uzasadnieniem.

3.   Lista   obecności  członków  Rady  na  posiedzeniu  oraz   materiały 
 będące  przedmiotem  obrad  stanowią  załącznik  do  protokołu.

4.   Podjęte  przez   Radę  Nadzorczą  uchwały z imiennymi listami 
            głosujących zapisywane  są   w   protokolarzu  Rady   Nadzorczej.

5.   Korespondencję  wysyłaną  w  imieniu  Rady Nadzorczej  podpisują
Przewodniczący  Rady  lub  jego  zastępca  oraz  Sekretarz.

        6.  Protokoły  przechowuje  Zarząd  co  najmniej  przez  10  lat.
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§  12.

        1.  Rada  Nadzorcza  wybiera  członków   Zarządu   Spółdzielni  w  gło-
             sowaniu  tajnym z nieograniczonej  liczby kandydatów wyłonionych

w  drodze  konkursu.  Trzecim  Członkiem  Zarządu  jest  Główny
Księgowy Spółdzielni.

       
       2.   Kandydatów  na  członków  Zarządu  obecni  na  zebraniu zgłaszają
             bezpośrednio  do  przewodniczącego  zebrania, po otwarciu ofert i

stwierdzeniu  ich  zgodności  z  wymogami  kwalifikacyjnymi
określonymi w ogłoszeniu o konkursie.

        3.   Zebrani mogą uzależnić rozpatrzenie kandydatur od przedłożenia
              im dokumentów stwierdzających kwalifikacje kandydatów, nadto
              zażądać osobistej obecności kandydata na posiedzeniu.

       4.  Członkowie  Rady Nadzorczej mogą  zgłaszać  kandydatów  na
członków  Zarządu  spośród osób wyłonionych w drodze konkursu.

       5.   Po  zgłoszeniu  kandydatur przewodniczący  ustala  ostateczną   listę
             kandydatów  i  zarządza  wybranie  Komisji  Skrutacyjnej dla  prze-
             prowadzenia  wyborów.

       6.   Komisja  Skrutacyjna  przygotowuje  kartki  wyborcze.

§   13.

       1.  Głosowanie odbywa  się  przez  złożenie  kartki   wyborczej  do  urny
             w  obecności  Komisji  Skrutacyjnej.

       2.  Głosujący  skreśla  nazwiska  kandydatów,  na  których  nie  głosuje.

       3.   W  przypadku,  gdy  liczba  nazwisk  na złożonej do urny kartce jest
             większa  od  liczby  miejsc  w  składzie  Zarządu,   uznaje  się   kartę
             wyborczą  za  nieważną.

       4.   Liczbę  głosów  oddanych   na  poszczególnych  kandydatów  oblicza
             Komisja  Skrutacyjna. Przewodniczący  Komisji  Skrutacyjnej ogła-
             sza  wyniki  głosowania.

       5.   Do Zarządu wchodzą kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę
             głosów.
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IV. PREZYDIUM   RADY   NADZORCZEJ  

§  14.

        1.  Przewodniczący  Rady  Nadzorczej,  jego  zastępcy,  Sekretarz  oraz
             Przewodniczący  stałych   Komisji  Rady  Nadzorczej   stanowią   jej
             Prezydium.

        2.  W okresach pomiędzy  posiedzeniami Rady  Nadzorczej  Prezydium
              może  podejmować  uchwały  i  odpowiednie  czynności w sprawach

dotyczących organizacji pracy Rady.
                       
        3.   Do zakresu działania Prezydium Rady należy:
              - opracowanie projektów harmonogramu pracy Rady,
              - koordynowanie pracy Komisji Rady,
              - wykonywanie czynności zleconych przez Radę.                

        4.   Do ważności  uchwał Prezydium  Rady  Nadzorczej  niezbędna  jest
              obecność  na  posiedzeniu  większości  członków Prezydium,  w  tym
              Przewodniczącego  lub  jego  zastępcy.

        5.   Z posiedzeń  Prezydium Rady Nadzorczej sporządza się  protokoły,
              które  podpisują   Przewodniczący  Rady  lub   jego   zastępca  i  Se-
              kretarz.

6.   skreśla się 

       V.   KOMISJE   RADY   NADZORCZEJ

§   15.

        1.  Komisje Rady  Nadzorczej  składają  się   z   3 – 4  osób  powołanych
             przez   Radę  spośród  jej  członków.
             Przewodniczących  Komisji  wybiera  Rada  Nadzorcza.

       2.   Komisje   wybierają   ze  swego  grona  zastępcę   Przewodniczącego
             i   Sekretarza.

§   16.

        1.  Rada  Nadzorcza  może   dokonywać  zmian  w  składzie  Komisji.

        2.  Komisja  lub  Prezydium  Rady  Nadzorczej  mogą  wystąpić do Ra-
             dy  o  odwołanie  członka   Komisji,   który  nie   uczestniczy   w   po-
             siedzeniach   Komisji   lub  nie  bierze  udziału  w  jej  pracach.
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§   17.

        1.  Komisje  działają  zgodnie  z  planami  ich  pracy.

        2.  Sprawozdania  i  wnioski  Przewodniczących  Komisji / ich zastępcy/
             przedkładają  do  rozpatrzenia  Radzie  Nadzorczej.

        3.  Uchwały  Komisji  mają  charakter  opiniodawczy  i  są podstawą do
             podejmowania  uchwał  przez  Radę Nadzorczą.

        4.  Komisje Rady  Nadzorczej współpracują ze sobą i w miarę potrzeby
             odbywają   wspólne  posiedzenia.

§   18.

        Pracami  Komisji   kierują  jej  Przewodniczący,  a   w   razie  jego  nie-
        obecności upoważniony przez niego członek Komisji–  zastępca.
       

VI.   POSTANOWIENIA   KOŃCOWE

§   19.

1. Członkowie Rady nie mogą zajmować  się  interesami  konkurencyj-
nymi   wobec   Spółdzielni,   a   w   szczególności   uczestniczyć   jako
wspólnicy  lub  członkowie  władz  przedsiębiorców  prowadzących
działalność konkurencyjną wobec Spółdzielni / art. 56 § 3 Ustawy/,
 z wyjątkiem członkostwa we władzach przedsiębiorców, których
udziałowcem lub członkiem jest Spółdzielnia /w tym wypadku 
wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej/.

2. Za  działalność  konkurencyjną  wobec   Spółdzielni    uznaje   się   :
zatrudnienie,  posiadanie  udziałów  lub  zasiadanie  we  władzach
przedsiębiorców,  którzy wykonują prace,  dostarczają  towary  lub
świadczą usługi na rzecz Spółdzielni.

             Powyższe  postanowienie  nie  dotyczy  posiadania  udziałów w  spół-
              kach  akcyjnych,  których  udziały  są  dopuszczone  przez  Komisję
             Papierów  Wartościowych  do  publicznego  obrotu.

        3.  Skutkiem   naruszenia   zakazu,  o   którym  mowa   w   ust. 1   Rada
             Nadzorcza   może  podjąć   uchwałę   o   zawieszeniu  członka   Rady
             Nadzorczej  w  pełnieniu  czynności.

       4.   Przewodniczący Rady  Nadzorczej zwołuje w  tym  celu  posiedzenie
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             Rady   w   terminie  nie    dłuższym,   jak  30  dni,   od   dnia  
             podjęcia wiadomości  o  naruszeniu  przez  członka  Rady           
             Nadzorczej zakazu konkurencji  wobec  Spółdzielni.

       5.   Rada  może  podjąć uchwałę o  zawieszeniu  członka  Rady  na  
             okres  30  dni  w  celu  zniesienia  przyczyny  podjęcia uchwały.

       6.  W  celu  podjęcia  uchwały  o odwołaniu zawieszonego członka  Rady
             Nadzorczej po bezskutecznym upływie terminu, o którym  mowa 
             w ust. 5  Zarząd, na żądanie Rady,  zwołuje Nadzwyczajne Walne
            Zgromadzenie w  celu  podjęcia Uchwały  o  uchyleniu decyzji Rady 
            Nadzorczej lub odwołaniu zawieszonego członka  Rady  Nadzorczej. 
             

7. Naruszenie    zakazu    konkurencji   stanowi    podstawę   odwołania
członka   Rady,    oraz    powoduje   skutki     prawne,   przewidziane
w   odrębnych  przepisach.

§   20.

       W skład  Rady nie mogą wchodzić osoby będące kierownikami bieżącej
       działalności  gospodarczej   Spółdzielni,  lub  pełnomocnikami  Zarządu
       oraz   osoby,   pozostające   z  członkami   Zarządu   lub   kierownikami
       bieżącej  działalności  gospodarczej  Spółdzielni w związku małżeńskim
       lub w stosunku pokrewieństwa w linii prostej i w drugim linii bocznej.

§  21.

      Członek Rady Nadzorczej odpowiada wobec Spółdzielni za szkodę 
      wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub 
      postanowieniami Statutu, chyba, że nie ponosi winy.              

§ 22.

      1. Za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej przysługuje    
          wynagrodzenie określone w § 50 Statutu Spółdzielni.

§  23.

       1.   Niniejszy Regulamin  został   uchwalony  przez  Zebranie  Przedsta-
             wicieli  Członków  w  dniu     5  czerwca  2004r. i obowiązuje od 
             dnia  uchwalenia.

       2.   Traci   moc    obowiązujący   Regulamin   Rady    Nadzorczej   Spół-
             dzielni    Mieszkaniowej    „Nad    Jarem”    w    Elblągu   uchwalony
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             w   dniu   21  czerwca 1996 roku.
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