REGULAMIN
WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW
SPÓŁDZIELMI MIESZKANIOWEJ IM. WALERIANA ŁUKASIŃSKIEGO
W ZAMOŚCIU

§1
Walne Zgromadzenie jest najwyŜszym organem Spółdzielni.
§2
Walne Zgromadzenie działa na podstawie :
- ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze,
- ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. O spółdzielniach mieszkaniowych,
- statutu Spółdzielni i niniejszego regulaminu.
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§3
Walne Zgromadzenie podzielone jest na części.
Rada Nadzorcza ustala zasady podziału członków uprawnionych do udziału w
poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia uwzględniając zasadę wspólnoty
interesów wynikającą z zamieszkiwania w określonym zespole nieruchomości.
Dotyczy to równieŜ członków Spółdzielni, którzy uzyskali członkostwo w trybie art. 3
ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
Członkowie nie posiadający prawa do lokalu wydzieleni są w odrębną część Walnego
Zgromadzenia.

§ 4.
Członek moŜe brać udział w Walnym Zgromadzeniu tylko osobiście.
Członek moŜe być obecny i brać udział w głosowaniu tylko na jednej części Walnego
Zgromadzenia - w tej części, do której Rada Nadzorcza zaliczyła nieruchomość w której
przysługuje członkowi prawo do lokalu.
3 Członek, któremu przysługuje więcej niŜ jedno prawo do lokalu w nieruchomościach
nie objętych jedną częścią Walnego Zgromadzenia, powinien wskazać prawo, z którego
wywodzi uprawnienie do uczestniczenia w obradach danej części Walnego
Zgromadzenia. W przypadku braku wskazania takiego prawa przynaleŜność członka do
danej części Walnego Zgromadzenia określa Zarząd Spółdzielni.
4 Osoby prawne będące członkami Spółdzielni biorą udział w określonej części Walnego
Zgromadzenia przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika. Pełnomocnik nie moŜe
zastępować więcej niŜ jednego członka. Pełnomocnik osoby prawnej moŜe być wybierany
jako członek Rady Nadzorczej.
5 Członkowie nie mający zdolności do czynności prawnych lub członkowie z ograniczoną
zdolnością do czynności prawnych biorą udział w określonej części Walnego
Zgromadzenia przez swoich przedstawicieli ustawowych.
Przedstawiciel ustawowy moŜe być wybierany jako członek Radu Nadzorczej.
6 Członek ma prawo podczas obrad Walnego Zgromadzenia korzystać na własny koszt
z pomocy prawnej lub pomocy eksperta. Osoby, z których pomocy korzysta członek, nie
są uprawnione do zabierania głosu.
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§ 5.
Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia naleŜy :
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1) uchwalanie kierunków działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej, i
podejmowanie uchwał w sprawie uczestniczenia członków Spółdzielni w kosztach
związanych z tą działalnością,
2) rozpatrywanie sprawozdań Rady, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań
finansowych oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Spółdzielni, Rady
lub Zarządu w tych sprawach,
3) udzielanie absolutorium członkom Zarządu,
4) rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokółu polustracyjnego
z działalności Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie,
5) podejmowanie uchwał w sprawie podziału nadwyŜki bilansowej lub sposobu pokrycia
strat,
6) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej
wyodrębnionej jednostki organizacyjnej, zbycia uŜytkowania wieczystego,
7) oznaczenie najwyŜszej sumy zobowiązań, jaka Spółdzielnia moŜe zaciągnąć,
8) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji gospodarczych
oraz wystąpienia z nich,
9) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni, podziału Spółdzielni oraz
likwidacji Spółdzielni,
10) rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Rady
Nadzorczej podjętych w pierwszej instancji,
11) uchwalanie zmian statutu,
12) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia Spółdzielni ze związku
oraz upowaŜnienie Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie,
13) wybór delegatów na zjazd związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona,
14) wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej,
15) wybór delegata na Zjazd Krajowej Rady Spółdzielczości,
16) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej oraz zasad wynagradzania jej członków,
17) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.
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§ 6.
Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd przynajmniej raz w roku w ciągu 6 miesięcy po
zakończeniu roku obrachunkowego.
Walne Zgromadzenie moŜe być zwołane przez Zarząd z waŜnych powodów w kaŜdym
czasie.
Zarząd jest obowiązany zwołać Walne Zgromadzenie takŜe na Ŝądanie :
a) Rady Nadzorczej,
b) 1/10 członków.
śądanie zwołania Walnego Zgromadzenia powinno być złoŜone na piśmie z podaniem
celu jego zwołania.
W przypadku wskazanym w ust.3 Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w takim terminie,
aby pierwsza jego część mogła się odbyć w ciągu czterech tygodni od dnia wniesienia
Ŝądania. JeŜeli to nie nastąpi zwołuje je Rada Nadzorcza.
W przypadku nie zwołania Walnego Zgromadzenia przez organy Spółdzielni zwołuje je
związek rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona lub Krajowa Rada Spółdzielcza
na koszt Spółdzielni.
Wnioskujący o zwołanie Walnego Zgromadzenia powinni wystąpić do związku
rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona lub do Krajowej Rady Spółdzielczej
o zwołanie Walnego Zgromadzenia.
Uprawnieni do Ŝądania zwołania Walnego Zgromadzenia mogą równieŜ Ŝądać
zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad, pod warunkiem wystąpienia z
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tym Ŝądaniem, co najmniej na 7 dni przed terminem Zebrania.
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§ 7.
O czasie, miejscu i porządku obrad kaŜdej części Walnego Zgromadzenia zawiadamia się
pisemnie, co najmniej na 21 dni przed terminem posiedzenia jego pierwszej części :
- członków Spółdzielni,
- związek rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona
- Krajową Radę Spółdzielczą.
Zawiadomienie powinno zawierać czas, miejsce, porządek obrad oraz informacje o
miejscu wyłoŜenia wszystkich sprawozdań i projektów uchwał, które będą przedmiotem
obrad oraz informację o prawie członka do zapoznania się z tymi dokumentami.
W przypadku, gdy w porządku obrad znajduje się punkt o wyborze członków Rady
Nadzorczej, zawiadomienie powinno zawierać informacje o moŜliwości zgłaszania
kandydatów na członków Rady, w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia pierwszej
części Walnego Zgromadzenia. W zawiadomieniu powinna być informacja , Ŝe
zgłaszana osoba na kandydata do Rady Nadzorczej powinna pisemnie wyrazić na
kandydowanie zgodę.
Zawiadomienia przekazuje się listami poleconymi lub dostarcza się je wszystkim
członkom Spółdzielni za pokwitowaniem odbioru ( z datą ).
§ 8.
Projekty uchwał i Ŝądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego
Zgromadzenia mają prawo zgłaszać : Zarząd, Rada Nadzorcza i członkowie. Projekty
uchwał, w tym uchwał przygotowanych w wyniku tych Ŝądań, powinny być wykładane,
na co najmniej 14 dni przed terminem pierwszej części Walnego Zgromadzenia.
Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i Ŝądania, o których mowa w ust.1, w
terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia pierwszej części Walnego Zgromadzenia.
Projekt uchwały zgłaszanej przez członków Spółdzielni musi być poparty przez co
najmniej 10 członków.
Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niŜ na 3 dni
przed posiedzeniem pierwszej części Walnego Zgromadzenia.
Zarząd jest zobowiązany do przygotowania pod względem formalnym i przedłoŜenia
pod głosowanie na kaŜdej części Walnego Zgromadzenia projektów uchwał i poprawek
zgłoszonych przez członków Spółdzielni.
W przypadku wniesienia do porządku obrad Walnego Zgromadzenia dodatkowych spraw
lub projektów uchwał, uzupełniony porządek obrad powinien być podany do wiadomości
członków i osób wymienionych w ust.1 na 7 dni przed terminem pierwszej
części Walnego Zgromadzenia. Zawiadomienie członków następuje poprzez wywieszenie
ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni oraz na klatkach schodowych.
§ 9.
Walne Zgromadzenie moŜe podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych
porządkiem obrad podanym do wiadomości członkom w sposób określony w § 7,
§ 8 ust. 5.
Walne Zgromadzenie jest waŜne i zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę
obecnych członków Spółdzielni na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia.
KaŜdy projekt uchwały poddaje się głosowaniu na kaŜdej części Walnego Zgromadzenia.
Warunek, o którym mowa w ust.3 uznaje się za spełniony równieŜ w przypadku, gdy na
zebranie danej części Walnego Zgromadzenia nie przyszedł Ŝaden z uprawnionych
członków.
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Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów. Uchwałę uwaŜa się za podjętą,
jeŜeli była poddana pod głosowanie na wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia,
a za uchwałą opowiedziała się wymagana w statucie większość ogólnej liczby członków
uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu.
Większość wymagana jest :
1) zwykła:
a) 2/3 głosów - dla podjęcia uchwały o zmianie statutu Spółdzielni,
b) 2/3 głosów - dla podjęcia uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej,
c) 2/3 głosów - dla podjęcia uchwały w sprawie połączenia Spółdzielni,
2) kwalifikowana:
d) 3/4 głosów - dla podjęcia uchwały w sprawie likwidacji Spółdzielni.
Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie przeznaczenia majątku pozostałego po
zaspokojeniu zobowiązań likwidowanej Spółdzielni, zbycia zakładu lub innej
wyodrębnionej jednostki organizacyjnej są podejmowane bez względu na liczbę obecnych
członków Spółdzielni.
§ 10.
Obrady poszczególnych części Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady
Nadzorczej lub inny upowaŜniony członek Rady Nadzorczej.
Na kaŜdej części Walnego Zgromadzenia wybierane jest odrębne prezydium w składzie:
przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz. Wybór prezydium
przeprowadza się w głosowaniu jawnym.
§ 11.
Na kaŜdej z części Walnego Zgromadzenia w głosowaniu jawnym wybierane są zwykłą
większością głosów, spośród członków Spółdzielni następujące komisje :
1) Komisja mandatowo – skrutacyjna, w składzie 3 osób,
2) Komisja wniosków i uchwał, w składzie 3 osób.
Komisje wybierają ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.
Komisje sporządzają protokół ze swej działalności, który podpisuje przewodniczący i
sekretarz.
Przewodniczący komisji składają Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z czynności
komisji.
Protokóły komisji przekazywane są przewodniczącemu danej części Walnego
Zgromadzenia.

§ 12.
Wybrane komisje, o których mowa w § 11, wykonują odpowiednio niŜej podane czynności:
1. Do zadań komisji mandatowo – skrutacyjnej naleŜy :
a) sprawdzenie, czy posiedzenie danej części Walnego Zgromadzenia zostało zwołane
zgodnie z postanowieniami ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, statutu i
zdolność jego do podejmowania prawomocnych uchwał,
b) sprawdzenie kompletności listy obecności oraz waŜności mandatów pełnomocników
osób prawnych – członków Spółdzielni oraz przedstawicieli osób z ograniczoną lub
nie mającą zdolności do czynności prawnych,
c) sporządzanie na zarządzenie przewodniczącego danej części Walnego Zgromadzenia
list zgłaszanych kandydatów do wyborów przeprowadzanych w czasie obrad, oraz
wykonywanie innych czynności związanych z obsługą głosowania tajnego lub
jawnego.
2 Do zadań komisji wniosków i uchwał naleŜy uporządkowanie poprawek wniesionych

4

przez członków do uchwał oraz wniosków zgłoszonych w trakcie obrad.
Z wniosków zgłaszanych przez członków w czasie obrad komisja sporządza protokół
i przygotowuje projekt uchwały, rekomendując wnioski do przyjęcia i wskazując na
wnioski do odrzucenia.
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§ 13.
Obrady toczą się zgodnie z kolejnością spraw ustaloną w porządku obrad.
Przewodniczący komisji mandatowo – skrutacyjnej części Walnego Zgromadzenia
przedstawia protokół stwierdzający prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia
oraz zdolność do podejmowania uchwał.
KaŜdą sprawę wnoszoną pod obrady części Walnego Zgromadzenia referuje
przedstawiciel organu, do którego kompetencji ona naleŜy .

§ 14.
Po przedstawieniu kaŜdej ze spraw zamieszczonych w porządku obrad, Przewodniczący
części Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję, udzielając głosu wg kolejności zgłoszeń.
2 Walne Zgromadzenie moŜe podjąć decyzję o przeprowadzeniu dyskusji nad kilkoma
punktami porządku obrad łącznie.
3 Czas wystąpienia w dyskusji nie moŜe przekroczyć trzech minut.
4 Członkom Rady Nadzorczej, Zarządu oraz przedstawicielom Związku Rewizyjnego lub
Krajowej Rady Spółdzielczej, głos moŜe być udzielany poza kolejnością.
5 Przewodniczący danej części Walnego Zgromadzenia ma prawo zwrócić uwagę osobie
zabierającej głos, jeŜeli odbiega od przedmiotu dyskusji lub przekracza czas przeznaczony
na wypowiedź. W przypadku nie zastosowania się mówcy do uwag, przewodniczący
Zgromadzenia odbiera mu głos.
6 Przewodniczący moŜe odmówić udzielenia głosu osobie, która w danej sprawie juŜ
przemawiała.
7 W sprawach formalnych przewodniczący Zgromadzenia udziela głosu poza kolejnością.
Za wnioski w sprawach formalnych uwaŜa się wnioski dotyczące :
a) sposobu głosowania,
b) głosowania bez dyskusji,
c) zakończenia dyskusji,
d) zamknięcia listy mówców,
e) zarządzenia przerwy.
8 W dyskusji nad wnioskami w sprawach formalnych mogą zabrać głos jedynie dwaj
mówcy – jeden „za” i jeden „przeciw” wnioskowi.
9 Wnioski w sprawach formalnych część Walnego Zgromadzenia przyjmuje w głosowaniu
jawnym, zwykłą większością głosów.
10 Członkowie Spółdzielni mogą zgłaszać na piśmie niezaleŜnie od zgłaszanych wniosków,
oświadczenia do protokółu części Walnego Zgromadzenia.
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§ 15.
Po zakończeniu dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad Przewodniczący
danej części Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie, jeśli określona sprawa
wymaga podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie.
Przed przystąpieniem do głosowania poszczególnych uchwał przewodniczący komisji
wniosków i uchwał informuje zebranych o wnioskach jakie wniesiono w sprawie
wprowadzenia poprawek do projektów poszczególnych uchwał, ujętych w porządku
obrad, przedstawia opinię komisji w tej sprawie.
Głosowanie nad projektami uchwał odbywa się w ten sposób, Ŝe najpierw poddaje się pod
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głosowanie poprawki, w pierwszej kolejności najdalej idące, a następnie projekt uchwały
wraz z przyjętymi poprawkami.
Poprawki do uchwał przyjmowane są zwykłą większością głosów. Uchwały wraz z
przyjętymi poprawkami przyjmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością
głosów chyba, Ŝe prawo spółdzielcze, ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych lub statut
wymagają dla przyjęcia danej uchwały kwalifikowanej większości głosów
Komisja wniosków i uchwał przedstawia takŜe przygotowany projekt uchwały ujmujący
wnioski zgłoszone w czasie obrad , do bieŜącej realizacji przez organy Spółdzielni.
Projekt uchwały przyjmowany jest zwykłą większością głosów danej części Walnego
Zgromadzenia i przekazywany do realizacji organom Spółdzielni.
Uchwała ujmująca wnioski do bieŜącej realizacji przez organy Spółdzielni, zgłaszane na
danej części Walnego Zgromadzenia, nie jest głosowane na pozostałych częściach
Walnego Zgromadzenia.
KaŜda uchwała poddana głosowaniu na danej części Walnego Zgromadzenia powinna
mieć nadany kolejny numer, datę przyjęcia i tytuł określający sprawę, w której uchwała
została przyjęta.
§ 16.
KaŜda część Walnego Zgromadzenia moŜe podjąć uchwałę o przerwaniu obrad bez
wyczerpania porządku obrad. Uchwała ta powinna określić termin zwołania kontynuacji
przerwanej części Walnego Zgromadzenia nie dłuŜszy niŜ 14 dni.
Zarząd jest zobowiązany do powiadomienia członków o czasie i miejscu dokończenia
przerwanej części Walnego Zgromadzenia, poprzez wywieszenie zawiadomienia w
siedzibie Spółdzielni oraz na klatkach schodowych budynków na co najmniej 7 dni przed
dniem odbycia przerwanej części Walnego Zgromadzenia.
§ 17.
Z obrad kaŜdej części Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisują
przewodniczący i sekretarz zebrania.
Protokół z obrad danej części Walnego Zgromadzenia sporządza się w terminie do7 dni
od dnia odbycia danej części Zgromadzenia. Lista obecności stanowi załącznik do
protokółu.
Na protokół obrad Walnego Zgromadzenia składają się poszczególne protokóły
wszystkich jego części.
§ 18.
Na ostatnią część Walnego Zgromadzenia przewodniczący kaŜdej z odbytych
dotychczas części Walnego Zgromadzenia, lub ich zastępcy, przekazują protokóły z obrad
wszystkich części Walnego Zgromadzenia oraz protokóły komisji mandatowoskrutacyjnej i komisji wniosków i uchwał do Przewodniczącego ostatniej części Walnego.
Przed zamknięciem obrad ostatniej części Walnego Zgromadzenia przewodniczący
ostatniej części Walnego po podliczeniu przez komisję mandatowo-skrutacyjna i komisję
wniosków i uchwał wyników głosowań ze wszystkich części Walnego Zgromadzenia
podaje do wiadomości wyniki głosowań przeprowadzonych na Walnym Zgromadzeniu
oraz stwierdza które uchwały zostały podjęte a które nie zostały podjęte.
Protokóły, o których mowa w ust. 1 i 2 stanowi integralną część protokółu Walnego
Zgromadzenia.
Protokół i uchwały kaŜdej części Walnego Zgromadzenia są jawne dla członków
Spółdzielni, przedstawicieli związku rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona
oraz dla Krajowej Rady Spółdzielczej.

6

5
6

1

2

3

4
5

6

7

8
9
10

11

12
13

Protokóły z obrad kaŜdej części Walnego Zgromadzenia przechowuje Zarząd Spółdzielni
co najmniej przez 10 lat.
Spółdzielnia prowadzi rejestr uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie

§ 19.
Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru członków Rady Nadzorczej w ilości 9 - 12
członków spośród nieograniczonej liczby kandydatów, w głosowaniu tajnym.
Liczbę członków Rady Nadzorczej wybieranych z nieruchomości objętych daną częścią
Walnego Zgromadzenia określa Rada Nadzorcza.
Do Rady Nadzorczej mogą być wybierani tylko członkowie Spółdzielni oraz osoby
niebędące członkami Spółdzielni, jako pełnomocnicy osób prawnych o ile zostali
zgłoszeni w trybie § 7 ust.3 regulaminu.
W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby, będące pracownikami tej
Spółdzielni. Uchwała podjęta w sprawie wyboru takiej osoby do Rady Nadzorczej jest
niewaŜna. Z chwilą nawiązania stosunku pracy w Spółdzielni przez członka Rady
Nadzorczej ustaje jego członkostwo w Radzie Nadzorczej Spółdzielni.
Nie moŜna być członkiem Rady Nadzorczej dłuŜej niŜ przez dwie kolejne kadencje
Rady Nadzorczej.
Zgłoszenie kandydatur członków Rady Nadzorczej odbywa się pisemnie z podaniem:
- imienia i nazwiska kandydata,
- imienia i nazwiska osób zgłaszających.
- zgłoszenie kandydata powinno być poparte przez co najmniej 5 członków.
Zarząd sporządza listę zgłoszonych kandydatów na członków Rady Nadzorczej, którzy
wyrazili zgodę na kandydowanie, lista ta jest poddawana pod głosowanie na kaŜdej
części Walnego Zgromadzenia.
Kandydaci na członków Rady Nadzorczej, przed głosowaniem mogą dokonać swojej
prezentacji, ze szczególnym uwzględnieniem danych dotyczących :
- zatrudnienia w Spółdzielni,
- prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni,
- pozostawania w sporze sądowym ze Spółdzielnią,
- zaleganiu z wnoszeniem opłat na rzecz Spółdzielni,
- liczby kadencji pełnionej w Radzie Nadzorczej.
Członkowie mogą kandydatom zadawać pytania.
Kandydaci na członków Rady Nadzorczej składają pisemne oświadczenie o wyraŜeniu
zgody na kandydowanie oraz informacje, o których mowa w ust. 7.
Członkowie komisji mandatowo – skrutacyjnej nie mogą kandydować do Rady
Nadzorczej.
Wyboru członków Rady Nadzorczej przeprowadza się przy pomocy kart wyborczych,
na których umieszczone są nazwiska i imiona kandydatów w kolejności alfabetycznej.
Karty do głosowania powinny być ostemplowane pieczęcią Spółdzielnia i zawierać
nazwę organu , do którego przeprowadzane są wybory.
Karty do głosowania wręcza członkom komisja mandatowo – skrutacyjna, po czym
przewodniczący części Walnego Zgromadzenia wyznacza czas na wypełnienie kart.
Po upływie tego czasu jeden z członków komisji mandatowo – skrutacyjnej odczytuje
z listy obecności nazwiska uprawnionych do głosowania i wyczytani kolejno podchodzą
do urny wrzucając do niej swoje karty do głosowania.
Głosujący skreśla nazwiska kandydatów, na których nie głosuje.
Głos jest niewaŜny, jeŜeli:
a) karta do głosowania zawiera większą liczbę nazwisk lub inne nazwiska niŜ lista
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sporządzona przez Zarząd,
b) karta wyborcza jest przekreślona,
c) zawiera więcej nazwisk nie skreślonych niŜ liczba miejsc w Radzie Nadzorczej.
Liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oblicza komisja mondatowo skrutacyjna, która z czynności tych sporządza protokół. Przewodniczący komisji ogłasza
wyniki głosowania.
Do Rady Nadzorczej zostają wybrani kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą
liczbę oddanych głosów licząc łącznie wyniki głosowań na wszystkich częściach Walnego
Zgromadzenia z zastosowaniem ust.1.
Liczba osób wybranych do Rady Nadzorczej nie moŜe przekraczać liczby członków Rady
Nadzorczej określonej w statucie Spółdzielni.
W przypadku uzyskania przez kandydatów równej liczby głosów mandat zostaje nie
obsadzony. Wybory na nie obsadzony mandat członka Rady Nadzorczej przeprowadza się
na najbliŜszym Walnym Zgromadzeniu.

§ 20.
Odwołanie Członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji moŜe nastąpić w głosowaniu
tajnym większością 2/3 głosów członków biorących udział we wszystkich częściach Walnego
Zgromadzenia, o ile w porządku obrad kaŜdej części Walnego Zgromadzenia podanym
członkom do wiadomości w trybie § 7, § 8 ust. 5, był przewidziany punkt dotyczący
odwołania członków Rady Nadzorczej.
§ 21.
Postanowienia § 19 mają zastosowanie przy wyborach delegatów na Zjazd Związku, w
którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz delegata na Kongres Spółdzielczości.
§ 22.
Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu odbywa się dla
kaŜdego członka Zarządu odrębnie w sposób jawny.
§ 23.
Sprawy związane z obradowaniem części Walnego Zgromadzenia, które nie zostały
uregulowane w Regulaminie Walnego Zgromadzenia rozstrzyga ta część Walnego
Zgromadzenia w głosowaniu jawnym. W kwestiach porządkowych decyzję podejmuje
prezydium tej części Walnego Zgromadzenia.
§ 24.
Po wyczerpaniu wszystkich spraw zamieszczonych w porządku obrad Przewodniczący
ogłasza zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
§ 25.
Uchwalony przez Zebranie Przedstawicieli Członków Regulamin Walnego Zgromadzenia
wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian
statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.
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