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Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Felin" w Lublinie

z dnia 09 lutego 20'18 r.

Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§1
Zatwierdza,,Regulamin okreŚlający zasady konkursu na wybór prezesa Zarządu Spółdzielni
Mieszkaniowej ,,Felin" w Lublinie" w brzmieniu jt)'nowią cym załącznik do niniejszej uchwały.

§2
1. Traci moc Uchwała nr 2/16 Rady Nadzorczej Społdzielni Mieszkaniowej ,,Felin" z dnia

25 stycznia 2016 r,

2. Uchwała wchodzi w zycie z dniem jej podjęcia.

ZASTĘPCA PRZEWODNlCZĄCEGO
RADY NADZORCZEJ

PRZEWODNICZĄCY
RADY NADZORCZEJ

........k :.{..... n-, !u7*""l/"""""
/Daniel Wójtowicz/

Prezesa Zarzadu Spółdzielni Mieszkaniowei ,,Felin" w Lublinie.''



REGULAMlN
określający zasady konkursu na wybór Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Felin"
w Lublinie, opracowane na podstawie § 59 Statutu Społdzielni i przyjęte na posiedzeniu Rady
Nadzorczej w dniu 09.02,2018 r.

§1
1. Ogłoszenie o konkursie naleźy zamieśció na stronie internetowej Spółdzielni, OLX praca,

w lokalnej prasie oraz na tablicy ogłoszeń w Zaządzie Społdzielni. Ogłoszenie powinno
określać wymagane wobec kandydatow kryteria, ktore Rada Nadzorcza ustala
następująco:
Wvmaqania:
1) co najmniej 10 letni staź pracy, w tym 5lat na stanowisku kierowniczym związanym

zzaządzaniem 10 osobowym zespołem ludzi,
2) odpowiednie wyższe wykształcenie techniczne.
WvFaqa.nia do4atkows.
mile widziane posiadanie licencji zarządcy nieruchomości lub zobowiązanie się do jej

uzyskania w okresie 6 miesięcy lub uprawnienia budowlane.
wvmagane dokumentv:
1) podanie skierowane do Rady Nadzorczej SM ,,Felin" w Lublinie,
2) zyciorys zawodowy,
3) list motywacyjny,
4) kserokopia dokumentow potwierdzającyoh ukończenie studiow wyźszych inzynierskich,
5) zaświadczenie o stanie zdrowia,
6) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
7) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarzenia

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8) oświadczenie o wyrazeniu zgody na pzetwarzanie danych osobowych do celów

rekrutacji,
9) kserokopie świadectw pracy potwierdzające wymagany staż pracy,

10) oświadczenie o gotowości podjęcia pracy w terminie wskazanym przez Radę
Nadzorczą.

Dodatkowe dokumentv:
Kandydat moze złożyć inne dokumenty, potwierdzające jego kwalifikacje, w szczególności
dotyczące doświadczenia w organizowaniu i kierowaniu pracą podmiotów gospodarczych
oraz dotyczących znajomości problem atyki społdzielczości m ieszkaniowej.

2. Ofeńy oraz wymagane dokumenty - w zamkniętych kopeńach z napisem ,,KONKURS' -
należy składaó w sekretariacie Społdzielni pzy ul. Wł. Jagiełły 10 w Lublinie, w terminie do
dnia 26.02,2018 r. do godziny 15.00.

§2
Konkurs odbędzie się w dwoch etapach:
1. Pienvsze posiedzenie Rady Nadzorczej odbędzie się w celu weryfikacji kandydatow.
2. Na drugim posiedzeniu Rady Nadzorczej, Przewodniczący Rady przedstawia kandydatów.

W tym samym dniu zostaną kandydaci zaproszeni do prezentacji i przedstawienia swojej
osoby w odstępach czasowych co 15 minut.
Członkowie Rady Nadzorczej mają prawo zadawac kandydatom pytania.

§3



3.

Po pzeprowadzeniu rozmow z kazdym kandydatem, zostanie przeprowadzone tajne
głosowanie, zgodnie z postanowieniami § 32, ust. 2 i ust. 4 Statutu Społdzielni.
1. Głosowanie odbywa się na kazdego kandydata oddzielnie.
2. Głosujący skreŚla znakiem X (przecinające się linie) nazwiska kandydatów, na których

głosuje.

Głos uwaza się za niewazny, w przypadku:
. więcej skreśleń niż jeden na jednego kandydata,
o inne skreślenia niz w pkt. 2,
. oddanie czystej kańki.
Liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatow, oblicza Komisja Mandatowo-
Skrutacyjna. Przewodniczący Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej ogłasza wyniki głosowania.
Za wybranego w skład Zaządu Prezesa Zarządu, uważa się kandydata, który otrzymał
przynajmniej 50% + 1 obecnych Członków Rady Nadzorczej.
W przypadku nie dokonania wyboru w trybie ust. 5, Rada Nadzorcza moze ponownie
przeprowadzic wybory według zasad określonych niniejszym Regulaminem.

§4
Rada nadzorcza przyjmuje uchwałę o wyborze nowego Prezesa Zaządu Spółdzielni,

§5
Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały Rady Nadzorczej, zatwierdzającego
jego treśc. *._ \

§6
Rada Nadzorcza może uniewaznić konkurs bez podania przyczyn.

Spółdz
Rada Nadzorcza

Mieszkaniowej ,,Felin" w Lublinie
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