
REGULAM|N WALNEGO
, ZGRoMADZENIA

cZŁoNKoW sPoŁDzlELNl MlEszKANloWEJ,,oDRA,,
W PoLlcAcH

Podstawę prawną działania Walnego Zgromadzenia stanowi: ustawa z dnia 16
września 1982r. Prawo spółdzielcze (Dz,U, z 2003r. Nr 188, poz. 1848 z
poźniejszymi zmianami), ustawa z dnia 15 grudnia 2000r., o spółdzielniach
mieszkaniowych (Dz.U, Dz 2003r. Nr 119, poz. 1116 z pożniejszymi zmianami),
Statut Społdzielni i przepisy niniejszego Regulaminu.

l. PosTANoWlENlA oGoLNE

Niniejszy regulamin określa tryb
przez Wa lne Zgromadzenie,

obradowania oraz sposób podejmowania uchwał

§1

1, Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni Mieszkaniowej
,,ODRA'w Policach.
2. WWalnym Zgromadzeniu biorą udział członkowie Spółdzielni.
3. Wobec tego, źe liczba członków Spółdzielni przekracza 500 Walne Zgromadzenie
zostaje podzielone na części. Odrębne części Walnego Zgromadzenia stanowią
Zespoły Nieruchomości. Podział zasobów Społdzielni na Zespoły Nieruchomości
dokonuje Rada Nadzorcza.
4. Zasady zaliczania członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia
ustala Rada Nadzorcza z tym, że nie można zaliczyc członków uprawnionych do
lokali znajdujących się w obrębie jednej nieruchomości do róznych części Walnego
Zgromadzenia,
5, Członek, któremu przysługują prawa do lokali znajdujących się w rożnych
nieruchomościach, dokonuje wyboru części Walnego Zgromadzenia, w ktorej będzie
uczestniczyć. O dokonanym wyborze, członek informuje pisemnie Zarząd Społdzielni
najpoźniej na 7 dni przed planowanym terminem pienruszej części Walnego
Zgromadzenia.

§2
1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zaząd przynajmniej raz w roku w ciągu 6 miesięcy
po upływie roku obrachunkowego.
2, Walne Zgromadzenie moze byc zwołane pżez Zarząd z ważnych powodów w
każdym czasie, Zarząd jest zobowiązany zwołac Walne Zgromadzenie takze na
żądanie:

a) Rady Nadzorczej,
b) przynĄmniej 1i10 ogółu członków Spółdzielni,



3, Żądanie zwołania powinno byc v,tyrażone w pisemnym wniosku z podaniem celu
jego zwołania.
4.W pzypadkach wskazanych ust. 2 Walne Zgromadzenie winno być zwołane
w takim terminie, aby mogło ono odbyć się w ciągu czterech tygodni od dnia
wniesienia żądania, a jeżeli to nie nastąpi zwołuje je Rada Nadzorcza, Związek
Rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona lub Krajowa Rada Społdzielcza na
koszt Spółdzielni.
5, Zarząd ustala terminy obrad poszczególnych części Walnego Zgromadzenia.

§3
1. O czasie, miejscu i porządku obrad wszystkich części Walnego Zgromadzenia
zawiadamia się wszystkich członków na piśmie na 21 dni przed terminem
posiedzenia pierwszej częściWalnego Zgromadzenia. Przez pisemne zawiadomienie
wszystkich członków rozumie się umieszczenie pisma zawiadamiającego
w indywidualnych skrzynkach korespondencyjnych usytuowanych na klatkach
schodowych lub przy drzwiach wejściowych do segmentu jednorodzinnego
i wywieszenie pisma zawiadamiającego na tablicach ogłoszeń w zasobach SM
,,oDRA",
O obradach Walnego Zgromadzenia powiadamia się równiez Związek Rewizyjny,
w ktorym Spółdzielnia jest zrzeszona orazKrĄową Radę Spółdzielczą.
2. Zawiadomienie powinno zawierac czas, miejsce, porządek obrad oraz inforrnację
o miejscu wyłozenia wszystkich sprawozdań i projektow uchwał, które będą
przedmiotem obrad oraz informację o prawie członka do zapoznania się z tymi
dokumentami,
3. W przypadku, gdy w porządku obrad znajduje się punkt o wyborze członków Rady
Nadzorczej, zawiadomienie powinno zawierac informację o mozliwości zgłaszania
kandydatów na członków Radu Nadzorczej, w terminie 15 dni przed dniem
posiedzen ia p ienruszej części Wa lnego Zgromadzenia,

§4
1. Projekty uchwał i żądania zamieszczania oznaczonych spraw w porządku obrad
wszystkich części Walnego Zgromadzenia mają prawo zgłaszac: Zarząd, Rada
Nadzorcza i członkowie Społdzielni.
Projekty uchwał, w tym uchwał przygotowanych w wyniku tych ządań powinny być
wykładane, na co najmniej 14 dni przed terminem pierurszej części Walnego
Zgromadzenia,
2, Członkowie Społdzielni mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania, o ktorych
mowa w ust.1, w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia pienruszej części
Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały zgłaszanej przez członków Społdzielni musi
być popańy - podpisany, przez co najmniej 10 członków,
3. Członek Spółdzielni ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie
pożniĄ nlż na 3 dni przed posiedzeniem pienrszej części Walnego Zgromadzenia.
4. Zarząd jest zobowiązany do przygotowania pod względem formalnym
i przedłożenia pod głosowanie na każdej części Walnego Zgromadzenia projektów
uchwał i poprawek zgłoszonych pzez członków Spółdzielni.



§5
1. Członek Spółdzielni może brać udział w Walnym Zgromadzeniu tylko osobiście.
2. Członek może brać udział w głosowaniu tylko na jednej części Walnego
Zgromadzenia. Kazdy członek Spółdzielni ma jeden głos, bez względu na liczbę
posiadanych udziałów.
3. Osoby prawne będące członkiem Spółdzielni biorą udział w określonej części
Walnego Zgromadzenia przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika.
Pełnomocnik nie może zastępować więcej niz jednego członka. Pełnomocnik osoby
prawnej może być wybierany jako członek Rady Nadzorczej,
4. Członkowie niemający zdolności do czynności prawnych lub członkowie
o ograniczonej zdolności do czynności prawnych biorą udział w określonej części
Wa lne g o Zgr omadzenia przez swoich p rzed stawiciel i ustawowych.
5, Członek ma prawo korzystania na własny koszt z pomocy prawnej lub pomocy
ekspeńa. Osoby, z ktorych pomocy korzysta członek, nie są uprawnione do
zabierania głosu,
6, W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć, z głosem doradczym,
przedstawiciele Związku Rewizyjnego, w którym Społdzielnia jest zrzeszona oraz
przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej,

ll, oBRADY, UCHWAŁY, GŁosoWANlA

§6
'1. Walne Zgromadzenie moze podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych
porządkiem obrad podanym do wiadomości członków.
2. Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę
obecnych członków Społdzielni na poszczegolnych częściach Walnego
Zgromadzenia,
3. Każdy projekt uchwały poddaje się głosowaniu na każde1 części Walnego
Zgromadzenia.
4. Warunek, o którym mowa w ust. 3 uznaje się za spełniony równiez w przypadku,
gdy na zebranie danej części Walnego Zgromadzenia nie przyszedł żaden
z uprawnionych członków lub, gdy członkowie obecni na danej części Walnego
Zgromadzenia nie wzięli udziału w głosowaniu.
5. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu lub jego częściach odbywa się jawnie, z
wyjątkiem wyborów do organów Społdzielni i odwołania członkow tych organów.
6. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwaĘ zv,tykłąwiększością głosow,
7. Większośó kwalifikowana wymaga jest:

a) dla podjęcia uchwały o zmianie statutu Społdzielni - 2l3 głosów,
b) dla podjęcia uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej _ 2l3

głosów,
c) dla podjęcia uchwały w sprawie połączenia Społdzielni - 2l3 głosów,
d) dla podjęcia uchwały w sprawie likwidacji Spółdzielni - zgodne uchwały

Walnych Zgromadzeń zapadłe większością 3l4 głosów na dwóch kolejno po sobie
następujących Walnych Zgromadzeniach, w odstępie co najmniej dwoch tygodni.
8, Pzy obliczaniu wymaganej większości głosów, przy podejmowaniu uchwał przez
organy Spółdzielni, uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw uchwale.



§7
1. Obrady Walnego Zgromadzenia lub jego części otwiera przewodniczący Rady
Nadzorczej lub inny upowazniony członek Rady. Osoba otwierająca Walne
Zgromadzenie przep rowadza wybory prezyd ium.
2. Na każdĄ części Walnego Zgromadzenia wybierane jest odrębne prezydium
w składzie: przewodniczący, sekretarz i asesor. Wybory prezydium przeprowadza
otwierający zebranie w głosowaniu jawnym. Członkowie Zarządu nie mogą wchodzic
w skład Prezydium.
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podczas sprawowania swojej funkcji
zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesow wszystkich
członków.
4. Do zadan Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia nalezy w szczególności:

1 ) zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu obrad i głosowania,
2) udzielanie głosu,
3) wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych na sali obrad,
4) zarządzanie głosowania, czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem oraz
podp isanie dokumentów zawieraj ących wyniki głosowan ia,
5) zapewnienie wyczerpania porządku obrad,
6) ostateczne rozstrzyganie kwestii proceduralnych oraz innych kwestii
doty czących p rzeb ieg u p rawidłowo zwoła n e g o Wa l n eg o Zg rom adzenia.

§8
1, Na kazdej części Walnego Zgromadzenia w głosowaniu jawnym wybiera się
zv,rykłą większością głosów, spośród członkow Spółdzielni, następujące komisje:
'1) Komisję mandatowo-skrutacyjną w składzie 3-5 osób,

Do zadan komisji należy:
a) sprawdzenie kompletności listy obecności oraz wazności mandatów

pełnomocników osób prawnych - członków Spółdzielni oraz przedstawicieli
osób z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych lub pozbawionych
zdolności do czynności prawnych.

b) sprawdzenie prawidłowości zwołania danej części Walnego Zgromadzenia
i zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał,

c) dokonywanie obliczeń wyników głosowania, zarządzonego przez
przewodniczącego danej części Walnego Zgromadzenia i podanie tych
wyników przewodniczącemu oraz wykonywanie innych czynności związanych
z obsługą głosowania.

2) Komisję wnioskową w składzie minimum dwóch osob do zadań, której należy
przyjęcie i uporządkowanie wniosków zgłoszonych w trakcie obrad,

3) inne komisje w miarę potrzeby.
2. Komisje wybieĘą ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.
3, komisje sporządzają protokół ze swych czynności, który podpisują wszyscy
członkowie Komisji.
4. Przewodniczący Komisji danej części Walnego Zgromadzenia
sprawozdanie z czynności Komisji.
5. Protokoły Komisji przekazywane są sekretarzowi danej części
Zgromadzenia,

składają

Walnego



§9
1. Po przedstawieniu każdej ze spraw zamieszczonych w porządku obrad,
przewodniczący każdej części Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję, udzielając
głosu według kolejności zgłoszeń,
2, Obradująca części Walnego Zgromadzenia może podjąć decyzję o
przeprowadzeniu dyskusji nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie,
3, Czas wystąpienia w dyskusji określa Przewodniczący danej części Walnego
Zgromadzenia. Członkom Rady Nadzorczej, Członkom Zaządu oraz
przedstawicielom Związku Rewizyjnego lub Krajowej Radzie Spółdzielczej, głos
może być udzielany poza kolejnością,
4. Przewodniczący danej części Walnego Zgromadzenia ma prawo zwrocic uwagę
osobie zabierającej głos, jeżeli odbiega od przedmiotu dyskusji lub przekracza czas
przeznaczony na wypowiedz. W przypadku nie zastosowania się mówcy do uwag,
przewodniczący odbiera mu głos, Przewodniczący może odmówić udzielenia głosu
osobie, która w danej sprawie już przemawiała,
5, W sprawach formalnych przewodniczący danej części Walnego Zgromadzenia
udziela głosu poza kolejnością. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski
dotyczące:

a) głosowania bez dyskusji,
b) zakończenia dyskusji,
c) zamknięcia listy mówców,
d) zarządzen ia przerwy.

6, W dyskusji nad wnioskami w sprawach formalnych mogą zabrać głos jedynie dwaj
mówcy jeden ,,za" i jeden ,,przeciw" wnioskowi,
7. Wnioski w sprawach formalnych obradująca część Walnego Zgromadzenia
p rzyj m uj e w głos owa n i u jawnym, zv,tykłą większością głosów.

§10
1. Po zamknięciu dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad
pzewodniczący danej części Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie, jeśli
określona sprawa wymaga podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie.
2. Przed przystąpieniem do głosowania przewodniczący informuje zebranych
o wnioskach, które zostały zgłoszone do danego punktu porządku obrad
i o kolejności głosowania nad poszczegolnymi wnioskami. Wnioski dalej idące są
głosowane w pierwszej kolejności. Wnioskiem ,,dalej idącym" jest taki wniosek,
którego przegłosowanie przesądza niecelowość głosowania wnioskow pozostałych.
3. Każda uchwała poddana głosowaniu na danej części Walnego Zgromadzenia
powinna mieć nadany numer (ten sam na wszystkich częściach Zgromadzenia), datę
podjęcia i tytuł określający sprawę, w ktorej uchwała została podjęta"

§11
1. Z obrad kazdej części Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który
podpisują przewodniczący i sekretarz tej części Walnego Zgromadzenia. Protokół
powinien zawierac datę danej części Walnego Zgromadzenia, stwierdzać
prawomocność jego zwołania, liczbę wydanych mandatow, porządek obrad, krótki
przebieg dyskusji, treść podjętych uchwał i przyjętych wniosków.
2. Protokół z obrad danej części Walnego Zgromadzenia sporządza się w terminie
7 dni od dnia odbycia danej częściWalnego Zgromadzenia.



3. Protokoł i uchwały każdej części Walnego Zgromadzenia są jawne dla członków
Społdzielni, przedstawicieli Związku Rewizyjnego, w którym Społdzielnia jest
zrzeszona oraz dla Krajowej Rady Spółdzielczej.
4, Protokoły z obrad kazdej części Walnego Zgromadzenia przechowuje Zarząd
Społdzielni co najmniej przez 1 0 lat.
5. Na protokół z obrad Walnego Zgromadzenia składają się poszczególne protokoły
z wszystkich jego części.

§12
Uchwałę uważa się za podjętą jeżeli za uchwałą opowiedziała się wymagana
w ustawie lub statucie większość ogólnej liczby członków uczestniczących w Walnym
Zgromadzeniu,

§13
1, Na ostatniej części Walnego Zgromadzenia przewodniczący Prezydium Rady
Nadzorczej przekazĄe Prezydium tej części Zgromadzenia wyniki głosowań
i protokoły, o których mowa ..vqtżą.W trakcie głosowań podlicza się najpienru głosy
oddane na ostatnie części Walnego Zgromadzenia i podaje sLę je do wiadomości
obecnych członków. Następnie sumuje się głosy oddane na wszystkich częściach
Walnego i podaje się do wiadomości obecnych członków łączne wyniki głosowań.
2. W protokole z ostatniej części Walnego Zgromadzenia wskazuje się, które uchwały
zostały przyjęte a które nie oraz nazwiska osób wybranych lub odwołanych
z organów - wraz z łącznymi wynikami poszczegolnych głosowań. Protokoł ten oraz
uchwały przyjęte pżez Walne Zgromadzenie podpisują Przewodniczący i Sekretarz
ostatniej części Walnego Zgromadzenia.

lll. WYBoRY

§14
'1, Rada Nadzorcza składa się z 6-9 osób, wybranych spośród członków Spółdzielni
na okres 3 lat. Nie mozna byó członkiem Rady Nadzorczej dłuzej niż przez dwie
kolejne kadencje Rady. Byli członkowie Rady Nadzorczej mogą ponownie
kandydować do Rady, jeśli nie pełnili funkcji członka Rady, pżez co najmniej jedną
kadencję.
2. Wybory członków Rady Nadzorczej dokonywane są w głosowaniu tajnym spośród
nieograniczonej liczby kandydatow. Z każdego Okręgu, który odpowiada określonej
części Walnego Zgromadzenia wybierany jest jeden członek Rady Nadzorczej.
W okręgach, w ktorych liczba członków przekracza 600 do Rady Nadzorczej
wybieranych jest dwóch członków.
3. Do Rady Nadzorczej mogą być wybierani tylko członkowie Spółdzielni oraz osoby
nie będące członkami, jako pełnomocnicy osób prawnych. W skład Rady Nadzorczej
nie mogą wchodzić osoby będące pracownikami Społdzielni. Uchwała w sprawie
wyboru takiej osoby do Rady Nadzorczej jest nieważna, Z chwilą nawiązania
stosunku pracy w Spółdzielni przez członka Rady Nadzorczej ustaje jego
członkostwo w Radzie Nadzorczej.
4. Kandydatów do Rady Nadzorczej zgłaszĄą członkowie Społdzielni.
Zgłoszenie kandydata;



1) powinno byó złożone na piśmie oraz popańe - podpisane przez co najmniej
50 członków przynaleznych do danego okręgu odpowiadającego okreslonej
części Wa lnego Zgromadzenia,
2) powinno zwierac imię i nazwisko kandydata oraz imiona i nazwiska osób
zgłaszĄących, a także adresy ich zamieszkania,
3) pisemna zgodę na kandydowanie oraz oświadczenie, że
- nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni
- nie zalega z wnoszeniem opłat eksploatacyjnych,
- nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne przeciwko mieniu,
dokumentom lub za przestępstwo karno-skarbowe.

5. Listę zgłoszonych kandydatów na członków Rady Nadzorczej w ramach
poszczególnych części Walnego Zgromadzenia (Okręgów), ktorzy vlyrazili zgodę na
kandydowanie, sporządza Zarząd. Lista zawiera kandydatów wymienionych
alfabetycznie, odrębnie dla poszczególnych części Walnego Zgromadzenia
(Okręgów). Lista ta jest poddawana pod głosowanie (tajne) na kazdej części
Walnego Zgromadzenia,
6. Kandydaci do Rady Nadzorczej, mogą dokonać swojej prezentacji na kazdej
części Walnego Zgromadzenia,
7, Członkowie komisji mandatowo-skrutacyjnej nie mogą kandydować do Rady

Nadzorczej.
8. Wybory członków Rady Nadzorczej przeprowadza się przy pomocy kart do
głosowania, na których nazwiska i imiona kandydatów, reprezentujących
poszczególne Okręgi, umieszczone są w kolejności alfabetycznej. Głosowanie
odbywa się poprzez żożenie kań do głosowania do urny w obecności Komisji
M a n d atowo-S kruta cyj nej poszczeg ó l n ych części Wa l ne go Zgr omadzenia,
9. Głosujący stawia znakXprzy nazwisku tego kandydata, na którego oddaje głos.
10. Głos jest nieważny, jeżeli:

1) na karcie do głosowania zostały dopisane lub skreślone nazwiska,
2) głosujący zaznaczył znakiem X na karcie do głosowania większą liczbę nazwisk
niż liczba osób wybieranych do Rady,
3) kańa do głosowania została przekreślona, podańa lub w inny sposób
uszkodzona.

11. Liczbę głosów oddanych na poszczegolnych kandydatów oblicza komisja
mandatowo-skrutacyjna, która zczynności tych sporządza protokół. Przewodniczący
Komisji ogłasza wyniki głosowania.
12. Z listy zgłoszonych kandydatów na członków Rady Nadzorczej zostają wybrani
kandydaci, którzy w ramach poszczegolnych części Walnego Zgromadzenia uzyskali
największą liczbę oddanych głosów, uwzględniĄąc łącznie wyniki głosowań na
wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia.
13. W przypadku uzyskania przez kandydatów jednakowej liczby głosów mandat
przypada temu kandydatowi, który posiada niższy numer członkowski (dłuzszy staz
w Społdzielni),

§15
Odwołanie członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji może nastąpić
w głosowaniu tajnym, większością 2l3 głosów członków biorących udział we
wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia o ile w porządku obrad Walnego
Zgromadzenia był pzewidziany punkt dotyczący odwołania członka Rady
Nadzorczej.



§16
Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium dla członkow Zarządu odbywa się
odrębnie dla kazdego z nich.

§17
Uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują wszystkich członków Społdzielni araz
wszystkie jej organy. Na kolejnym Walnym Zgromadzeniu, Zarząd Spółdzielni składa

sprawozdinie z realizacji uchwał i wnioskow przyjętych na poprzednim

Zgromadzeniu,

§18
Uchwała sprzeczna z ustawą jest nieważna.
Uchwała sprzecznaz postanowieniami statutu bądź dobrymi obyczajami lub godząca
w interesy Społdzielni albo mająca na celu pokrzywdzenie jej członka moze byĆ

zaskarżona do Sądu,
Każdy członek Spółdzielni lub Zarząd może wytoczyć powództwo o uchylenie
uchwały, Jednakże prawo zaskarżenia uchwały w sprawie wykluczenia albo

wykreśienia cźonka przysługuje wyłącznie członkowi wykluczonemu albo

wykreślonemu.
CŹłonek Społdzielni może zaskarżyc do sądu uchwałę Walnego Zgromadzenia z
powodu jej niezgodności z prawem lub postanowieniami niniejszego Statutu; na tej

samej poóstawie uchwałę zaskarżyc może równiez Zarząd Społdzielni. Prawo

zaskarż.enia uchwały w sprawie wykluczenia lub wykreślenia przysługuje wyłącznie

członkowi Spółdzielni, którego uchwała dotyczy.

lV. PosTANoWlENlA KoŃcoWE

§19
1. Sprawy dotyczące sposobu obradowania nie objęte niniejszym regulaminem
rozstrzyga Prezydium Walnego Zgromadzenia, zgodnie z ogolnie pzyjętymi
zasadami obradowania.
2. Niniejszy regulamin został uchwalony przezZebranie Przedstawicieli Członków
Społdziólni rvliószt<aniowej ,,oDM" w Policach w dniu 17,06.2010r. uchwałą nr

1412010.
3. Zmiany wprowadzono Uchwałąnr 1112012 Walnego Zgromadzenia Członków
Społdzielni Mieszkaniowej ,,ODRA" w dniu 04.06,2012r.
4', Zmiany wprowadzono Uchwałą nr 712013 Walnego Zgromadzenia Członków
Społdzielni Mieszkaniowej ,,ODRA" w dniu 20.06,2013r.

Pzewodniczący
S iód mej iostatn iej/ Części Wal n e g o Zgr omadzenia

Agnieszka Drzazga

sekretarz
Siódmej /ostatniej/ Części Walnego

Janusz Kulig
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