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Zebrania Przedstarvicieli Czlonków SpóIdzielni Mieszkaniowej ,,Felin'' w Lublinie z dnia

11.05.2006.

Na podstari'ie § 1i3 ust. 15 Statutu Spółdzielni - Zebranię Przedstawicieli Członków

Spółdzielni Mieszkaniowej,,Felin" postanawia:

§1
Uclrr,vala Regulanrin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Felin" w Lublinie w brznlieniLr

stano lvi ący m zaŁącznlk do nini ej s zej uchwały.

§2
1. Traci moc Uchwała nr 9/95 Zebrania Przedstawicieli SpółdzielniMieszkaniowej "Felin" zdnia

29.06.1995. oraz UchwaŁanr 5/97 Zebrania Przedstawicieli Spółdzielni Mieszkaniowej "Felin'' z
dnia 15.05.1997.

2. Uchwała wchodzi w Ęcie z dniem jej podjęcia.
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§l
Rada Nadzorcza sprawuj e nadzór i kontrolę nad działalnością Spółdzielni.

§2
Rada Nadzo rcra, dzińa na podstawie Ustawy z dnia t6.0g .1gS2. Prawo Spółdzielcz e (Dz. IJ . z |995 r .

nr 54,poz.288 ze zmianami), Statutu Spółdzielni i niniejszego Regulaminu.

.. §3
1. CżoŃów Rady Nadzorczej wybiera Zebrartie Przedstawicieli CzłoŃów, w głosowaniu tajnym

spośród członków Spółdzielni.

2. JeżeLiczłonkiem Spółdzielni jest osoba prawrą do Rady Nadzorczej moż-.^ byó wybrana osoba nie-

będąca człoŃiem Spółdzielni, upełnomocniona przezosoĘ prawną.

3. Rada Nadzorcza składa się z 9-11 cźonków

§4
1. Rada_Nadzorcza,działanapodstawie rocnrego planupracy. :,{' ,

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwofuje Przewodni czący Rady lub w razie jego nieobecno ści - Z,as-

tępca Przewodni cząiego, co naj mniej taz nakwartał.

3. Pierwsze posiedzenie Rady zwofuje Przewodni czący ZebrańaPrzedstawicieti CzłoŃów, w celu

ukons§rtuowania się Rady Nadzorczej.

4. Posiedzenie R.ady Nadzorczej powinno byó zwołane również na wniosek 1l3 cńork6,w Rady Nad_

zorczej lub na wniosek 7avądu- w termini e Z-chtygodni od dnia zgłoszeniawniosku.

§5
1. Do zakresu działania Rady Nadzorczej na|eży:

1) uchwalanie planów gospodarczych oraz kierunków rozrłroju działalności społecznej i kulturalnej,

2) nadzóri kontrola działalności Spółdzietni , aw szczególności:

a) badanie okresowych sprawozd ń orazsprawozdań finansowych,

b) dokonywanie okresowyclr ocen wykonania plzezSpółdzielnię jej zadarr gospodarczy ch, ze

szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przezSpółdzielnię prawjej człoŃów,

c) przeprowadzańekontroli nad sposibem załatwi aniaprzezZarząd,wniosków organów Spół_

hwał w sprawie.nabylia i obciążenią nieruchomo ści, zuułzgĘdnieniem postano-

l
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,:
wień art. 6 usŁ 4 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraznabycia zakładu lub innej jednost- ,

kiorganizacyjnej,,, ] . : :

4) podejmowanie uchwal w sprawie prrysĘlienia do organizacji społecznychoraz wystąpieńaz
nich,

s)zatńerdzaniestrukturyorgarizaryjne.l'Tpółdzield;

6) dokonywanie podziafu 9złoŃów SŃłdzielni na G_rupy Członkowskie, ustalanie liczby przedstawi-

cieli na 7nbranie Przedstawicieli Członków, podział mandatów przedstawicieli na G-py CzłoŃo-
wskie,

7) składanie Zebraniu Przedstawicieli Członków sprawo zdńzawieĄących w szczególności wyniki

kontroli i ocenę sprawozdń finansowych,

8) podejmowanie uchwał w sprawach czynności dokonywanych pomiędzy Spółdzielnią a członkiem

Zarządu lub dokonywanychprzez Spółdzielnię w interesie członka Zaruądu orazreprezentowania

SPÓłdzielni przy takich czynnościach, do reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch członków

Rady Nadzorczej przezniąupowaznionych, \-
9) wybór i odwołanie orazzawieranie i rozwiąywanie umów o pracę zczłorlkarrti7-arządu,

l 0) uchwalanie Regulaminu Z,arządu

11) rozpatrywanie odwołań od uchwał 7-arządu,w sprawach wynikających ze stosunku człoŃostwa,
12) zwoĘwanię 7nbrariaPrzedstawicieli CżoŃów w warunkań określonych ń'§tafucie,

13) Podejmowanie uchwał w sprawie pozbawienia cżonkostwa przezwykluczenie lub-,wykreślenie z
rej estnr cżorrków Spółdzielni

14) uczestniczenie w lustracji Spółdzielni orazprzedstawienie wyników z lustracji najbliższemu

Zebraniu Przedstawicieli Członków,

15) ustalenie stawek odpłatności za usługi świadczone ptzezSpółdzielnię,

16) Podejmowanie uchwał w związku z badaniem sprawozdania finansowego, pod względem rzetelno_ _

ści i prawidłowości, \-
l7) uchwal anie szczegółowych zasad,tworzenia i gospodarowania funduszami własnymi Spółdzielni,
18) uchwalanie zasad rozliczariakosźów budowy i ustalania wysokości wkładów na lokale mieszkal_

ne, użytkowe oraz gataże,

19) uchwalanie zasad rozliczaniakosżów poniesionych na modernizację budynków,

20) uchwalanie Regulaminu ufiania lokali w domach spółdzielczy ch orazporządku domowego

i współżycia mieszkańców,

21) uchwalanie Regulaminu roz|iczańakosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i opiniowanie

wysokości opłat z-alokale,

22) uchwalanie Regulaminu określającego obowiązki Spółdzielni i członków w zakresie napraw wew_

-23)uchwalenieRegulaminuobrad 7,ębrńGrupCzłonkowskich, -
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24) określenie lo§ali do wynajmu i określenie kryteriów wyboru najemców.

§6
W celu wykonania swoich zadń, RadaNadzorc7Amoze Ądaó odZarządu, człoŃów i pracowni-

ków SPÓłdzielni wszelkich sprawozdń i wyjaśnień, przeglądaó księgi i dokumenĘ orazsprawdzać

bezpośrednio stan majątku Spółdzielni.

Prawo do wglądu we wszystkie dokumenty, księgi i sprawozdania przysługuje Radzie Nadzorczej,

jako organowi kolegialnemu.

Indywidualni człoŃowie lub grupa członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczący Rady Nad-

zorczej, mogąkorzystaĆ ztego prawa, jeśli zostali do tego upoważnieni uchwałąRady Nadzorczej,

Powierzającej im przeprowadzenie analiz i badań, których wyniki mająbyó przedstawione do oceny

RadyNadzorczej.

3. Członkowie Rady Nadzorczej zobowią7ani sądo przestrzegariatajemnicy służbowej w zakresie

uzYskanych informacji, doĘczących wewnętrunych dokumentów Spółdzielni, a w szczególności

umów, których treŚÓ powirurapozostać poufna (tajemnica handlowa) oraz dokumentów, które SpóŁ
dzielnia poryskuje od jednostek zewnętrznyc,h, np. z samovądaterytorialne go, azańerające pi-
sernnę pouczenie o ich poufałości.

4. CŹonek Rady Nadzorczej obowipany jest przestrzegać przepisów Ustawy z.Ąnia09.08.1997. o

ochronie danych osobowych (tekst jednoliĘ Dz.IJ. z2002r. nr 101, poz.926),w zakesie uryska-
nYch wzvliąztolzpełnionąfunkcją danych osobowych członków i pracowników Społdzielni.

5. Przebieg obrad Rady Nadz orczejmoże byó utrwalony za pomocą wządzeńrejestrujących dźwięk
i obraz,o czym osoby biorące udział w posiedzeniu powinny być uprzedzone.

6. RadaNadzorcza składa sprawozdanie ze swojej działalności Zebraniu pruedstawicieli CzłoŃów
ot az Znbr aniom Grup CźoŃowskich.

§7
l. Do obowiązków członka Rady Nadzorczej należy udział w posiedzeniach Rady i uczestniczenie w

pracach Komisji, do której został powołany przezRadę Nadzorc7Ą.

2. Członek RadY Nadzorczej, który nie może wziąćudziału w posiedzeniach, o których mowa w ust. 1

- jest obowi ęarly usprawiedliwió swoją nieobecnośó.

§8
W Posiedzeniach Rady Nadz orczej, Prezydium Rady Nad zorczej i Komisji mogą uczestńczyć, z
głosem doradczym, członkowie Z,arządu, przedstawicielę Zńą?kJ rewiryjnego, w którym
Spółdzielnia j est zrues zota orazzaproszeni goście.

2.
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§l0
Rada Nadzorcza powołuje ze swojego grona Komisję Rewizyjną oraz, w miarę potrzeby, inne Komisje
stałe i czasowe.

§ 11

I. Zawiadomienia o terminie posiedzenia Rady Nadzorczej wraz zproponowanym porządkiem obrad,

Powinny byó doręczone człoŃom Rady, Zarząd,owii zaproszonym gościom - co najmniej na 7 dni

p r ze d w znaczo n]gt termi nem.

Z.Do zawiadomieńnależy dołączyó, wmiarę pottzeby,projekty uchwał i inne materiĄ w sprawach,

które maj ą by ć rozpatrywane przez Radę.

3.IeŻeli w Porządku obrad znajduje się sprawa, dotyczącawykluczenia lub wykreślenia człoŃa zre_-
jestru członków - o c,asie i miejscu posiedzenia Rady Nadzorczej, które ma podjąó decyzję w tej

sPrawie, zawiadamia się zainteresowanego cźonka Spółdzielni co najmni ej na1 dni przed terminem

Posiedzenia, z podaniem informacji o prawie człoŃa do składania wyjaśnień . Jeżelizainteresowany

członek, Prawidłowo powiadomiony o terminie posiedzenią nie przybędziena posiedzenie _ Rada
Nadzorcza moze rozpatxzyó sprawę bez jego udziału.

§12
NajPÓzniej na 3 dni przedterminem, kńdy cżonek Rady Nadzorczej możezgłosió przewodniczącemu

RadY, umot/wowany wniosek o znianę lub uzupełnienie porządku obrad. Wniosek taki,

Przewodnic7Ącr Rady Nadzorczej podaje do wiadomości członków Rady na posiedzeniu, przed
zatńet dzeniem porządku obrad.

§13
1. UchwałY RadY Nadz orczej sąwazne je że|i zostały podjęte w obecności większości jej członków.
2. UchwałY Rady Nadz orczej zapadajązwykłą większością głosów, obecnych na zebraniu.

§14
l. Rada Nadzorcza podejmuje uchwĄ w głosowaniu jawnym.

2. Głosowanie tajne odbywa się przy:

a) wYborach i odwoĘwaniu członków Prezydium Rady i PrzewodniczącychKomisji,

b) wyborach i odwoływaniu cżonków zarządu,w tym prezesa i jego zastępców.

c) PodeJmowaniu uchwał co do wszelkich czyn4ości plawnyctimiędzy Spółdzielnią a członkami

Zarządu.
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..;_t 3. Ponadto głosowanie Ęne odbyva się na Ądanie p.łruj.n"iej tiŚ.ł"*O* n"JiŃudro..r";,
".obecnychnaposiedzeniu..^l:]:,'i;....:.l'..!

§15
1; Z członkarrtiZarądazatndnionymi w Spółdzielni; RadrN admfc7łnawią7uje stosunek pracy _ na

podstawie umowy o pracę.

2. Człot*Ów Zarządu wybiera, na c7as nieokreślony i odwołuje Rada Nadz orc7aaw głosowaniu taj-

nym. Odwołanie wymaga pisemnego uzasadnienia.

3. Kandydatów na poszczegó|nych członk ów Zarządu, obecni na zebraniu , zgłaszająbezpośrednio do

Przewodniczącego zebrania. Zgłaszanie kandydatur odbywa się z podaniem imienia i nazwiska kan_

dydata oraz krótkie go uzas adnienia kandydatury.

4. Do zgłoszenia kandydata nieobecnego na zebraniu, należy dołączyćjego pisemn ązgodęna kandy-

dowanie. Zebrań mogąuzależniÓ rozpatrywanie kandydatur od przedłożenia im dokumentów,

stwierdzających kwalifikacje kandydatów, nadto zażądaćosobistej obecności kandydata na posie_

dzeniu.

5. Po zgłoszeniu kandydłur, Przewodnic,ący ustala ostatecznąlistę kandydatów i załządawybranie
komisji Mandatowo-skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyborów.

6- Komisja Mandatowo-Skrutacyjna w składzie co najmniej 2-ch osób, przygotó\Muje kartki wyborcze.

§16
Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokółowane. Protokół podlega prryjęciu na nastfl)nym

Posiedzeniu RadY. Przyjęte poprawki i uzupełnienia nanosi się do oryginału. protokół podpisują
Przewodni czĄcy i Sekretrz, Rady Nadzorczej .

§17
1. W celu wYkonania swoich 7-adĄ Rada może Ądaó od,Zarządu, cźonków i pracowników Spół_

dzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty, sprawdzaó bezpośrednio

stan majątkowy Spółdzielni oraz korrystaó z usług lustratorów irzeczoznawców.

2. Rada Nadzorcza moze zasięgać opinii tzeczaznawców spoza Spółdzielni.

§ 18

1. Obsługę RadyNadzorcrej zapewnia Z,arząd.

2. DokumenĘ zwią.zane z działalnością Rady Nadzorczej, przechowtj e Z,avąd,.

§19
l. K_omisja stała powoĘ*ana jest na okres kadencji Rady.

2- W skłaÓKomisji stałej wcho dziprzynajmniej 3-ch człoŃów Rady Naazorcze;, nie mniej jednak nż
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3- Komisj a czasgwa polyołIłą4ąj ęst przcz Radę

§2l
§rrawozdania i wnioski komisji rozpatruje Rada Nadz orc'a.

§22
T skład RadY Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby będące kierownikami bieżącej działalności
śrsPodarczej SPÓłdzielni lub Pełnomocnikami Zarządu oraz osoby pozostając e z człoŃami Zarządu
i:o kierownikami bieŻącej działalności gospodarczej Spółd zięlni w nńązku małżeńskim albo r^,

sCIsunku Pokrewieństwa lub Powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej.

§23
1 Członek RadY Nadzorczej wirrrrY czynu lub zaniedb ania,przezktóre Spółdzielniaponiosła szkodę _

odpowiada za. ńe osobiście.

ŻCzłonek RadY Nadzorczej odpowiada wobec Spółdzielni za szkodę wyrządzonądziałaniem lub za_
ńowaniem sPruecznYm z prawem lub postanowieniami Stafufu Spółdzielni, chyba że ńeponosi
winy.

§24
§sprawach nieuregulowanych w Stafucie i niniejszym Regulaminie - decyduje Rada Nadzorcza.

§23
Ęnlamin wchodzi w Ęciez dniem uchwalenia.

|>--.
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§20

] W skład Komisji c'asowej wchodzi przynajmniej 3-ch członków Rady Nadzorczej.


