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Spółdzielni Mieszkaniowej,rZatoka'o w Braniewie

§1,
Rada Nadzoraza działa na podstawie Ustawy z dnia 16 września I982r. Prawo spółdzielcze (tj. Dz.U,
z2018. poz. Iż85.), Ustawy z 15 grudnia 2000 o spółdzielniach mieszkaniolvych (tj. Dz.U. 2018 poz.
845 ze zm.), Statutu Spółdzielni i niniejszego Regulaminu.

§2.
Rada Nadz ot cza sprawuj e kontrolę i nadzór nad dziŃa\no ścią Spółdzielni.

§3.
1. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walnę Zgromadzenie Spółdzielni w głosowaniu tajnym

spośród nieo graniczonej liczby kandydatów.

2. Kadencja Rady Nadzorczej wynosi trzy lata i trwa od Walnego Zgromadzęnia Spółdzielni, na
którym Rada zostąła wybrana do Walnego Zgromadzenia Spółdzielni, dokonanego w trzecim
roku kalendarzowym kadencji, które dokona wyboru Rady na następną kadencję.

3. Członek Rady Nadzorczej moze byó wybrany na dwie kadencje z ruędu. Karencja powinna trwać,
co najmniej jedną kadencję.

W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby, będące pracownikami Spółdzielnl
Uchwała w sprawie wyboru takiej osoby do Rady Nadzorczej jest nieważna. Z chwila
nawtązania stosunku pracy przęz Członka Rady Nadzorczej ustaje jego Członkostwo
w Radzie Nadzorczej tej samej Spółdzielni.

Mandat Członka Rady Nadzorczej wygasa w momencie rczpoczęcia punktu porządku obrad
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni dokonującego wyboru Członków Rady Nadzorczej na
kolejną kadencję,

Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje w przypadkach:
1) Odwołania większością 2l3 głosów Walnego Zgromadzenia Spółdzielni. biorących

udziń w głosowaniu.
2) Zrzeczenta się mandatu, które staje się skuteczne po dojściu do wiadomości Społdzielnt,

poprzez wpływ do Biura Spółdzielni.
3) Ustania CzłoŃostwa w Społdzielni.
4) Zatrudnienia w Spółdzielni.

Na miejsce Członka Rady Nadzorczej, który utracił mandat do Rady, wchodzi do końca kadencji
nowy członek Rady, z najvullższą ltczbą głosów, z ostatnich dokonanych wyborów członków
Rady plzeprowadzonych na Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni.

§4.
1. Do zakresu dzlałanta Rady Nadzorczej należy:

1) Uchwalanieplanówgospodarczych.
2) Nadzór i kontrola działalności Społdzielni poprzez:

a) Badanię okresowych sprawozdań otaz sprawozdań finansowych.
b) Dokonywanie okresowych ocen wykonania ptzez Spółdzielnię jęj zadań

gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania ptzez Spółdzielnię
prarł,jej Członków.

c) Przeprowadzanie kontroli nad sposobem zńatwiania przęz Zarząd wniosków
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6.
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Organów Spółdzielni i jej Członków.
3) Podejmowanie uchwał w sprawie nabycia nieruchomości oraz nabycia zal<Ładu lub innej

j ednostki organizacyjnej.
4) Podejmowanie uchwał w sprawie zńezpieczenia kredytu w formię hipoteki na

nięruchomości, dla potrzeb której przęznaazone będą środki finansowe pochodzące z tego
kredyu, po uzyskaniu pisemnej zgody większości Członków Spółdzielni, których prawa
do lokali związane są z tąnięruchomością.

5) Podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecznych otaz
występowania z ntch.
Zatw ier dzani e struktury or ganizacy jnej S p ó ł dzi e lni.
Rozpatrywanie skarg na działalnośc Zarządu,
Składanie Walnemu Zgromadzeniu Spółdzielni sprawozdań zawierających
w szczegolności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych,
Podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między
Spółdzielnią a CzłoŃiem Zarządu lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie
Członka Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych czyrrrrościach; do

reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch Członków Rady przez nią upowaznionych.
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółdzielni.
Uchwal ani e zasad go spo darki fi nansowej Spółdzielni.
Zatwięrdzanię wysokości stawek w zakresie pokrywania kosźów zwtązanych
z eksploatacją i utrzymaniem lokali mieszkalnych i uzl,tkowych oraz nieruchomości
wspólnych na podstawie kalkulacj i przedŁożonej przez Zaruąd Spółdzielni.
Uchwalanie Regulaminu przetargu na zagospodarowywanie lokali mieszkalnych wolnych
w sensie prawnym,
Uchwalanie Regulamtnu rozltczania kosztow zarządzania nieruchomościami (kosztów
eksploatacji i utrzymania nieruchomości) stanowiących mienie Spółdzielni lub mienie
CzłoŃów nabyte na podstawie ustawy o spółdzielniach mieszkanio\^Tch.
Uchwalani e Re gul am inu r ozliczania ko sztó w niezalężnych o d S półdzielni.
Uchwalanie Regulaminu rozltczęń finansowych z Człotkami z ĘĄułu wkładów
mieszkanio\\rych i budowlanych,

17) Uchwalanie Regulaminu zlecania dostaw i usług obcym wykonawcom.
18) Uchwalanie Regulaminu wynajmu lokali mieszkaĘch i uzytkowych.
19) Uchwalanie Regulaminu porządku domowego.
20) Uchwaląnie Re gulam inu ZarządLL wraz z określeniem zasad wynagradzania,
2I) Uchwalanie Regulaminu Komisji Rady.
22) Uczestnictwo w lustracji Spółdzielni i nadzór nad wykonlrvaniem zadńpolustracyjnych.
23) Ustanowienie pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Spółdzielni w sądzie,

w przypadku, gdy Zarząd wyĄ"oczy powództwo o uchylenie uchwały Walnego
Z gr omadzeni a S p ółd zięIni.

24) Uchwalanie Regulaminu tworzenia i gospodarowania funduszami tworzonymi przez
Spółdzielnię.

25) Uchwalanię Zasń odstąpienia od egzekwowania naliczonych odsetek od nalezności
przysługujących dla Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Zatoka'o w Branięwie oraz odraczania
tęrminów płatności, rozl<ładartia na raty i umarzania nalęzności podstawolvych.

26) Uchwalanie Regulaminu SamorząduBlokowego.
27) Uchwalanie RegulaminuZębrania Bloku.

§5.
1. W celu wykonania swoich zadań Rada Nadzoraza moze żądaó od Zarządu i pracowników

Spółdzielni wszelkich sprawozdń i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzaó
bezpośrednio stan maj ątku Spółdzielni.
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ż. Prawo do wglądu we wszystkie dokumenty. księgi i sprawozdania przysługuje Radzie
Nadzorczej jako organowi kolegialnemu.
Indywidualni Członkowie lub grupa CzłoŃów Rady Nadzorczęj, w tym Przewodniczący Rady
Nadzorczej, mogą korzystać z tego plawa, jeśli zostali do tego upowaznieni uchwałą Rady
Nadzorczej pow,ierzającej im przeprowadzenie analiz i badań, ktorych wyniki mają być
przedstawione do oceny Rady Nadzorczej.

3. Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do przesttzegania tajemnicy służbowej w zakresie
uzyskanych informacji dotyczących wewnętrznych dokumentów Spółdzielni, a w szczególności
umów, ktorych treśó powinna pozostać poutha (tajemnica handlowa) oraz dokumentów, które

Spółdzielnia pozyskuje od jednostek zewnętrznych, np. z samorządu terytorialnego,
a zawterające pisemne pouczenie o ich poufności.

4. Członek Rady Nadzorczej obowiązany jest przestrzegać przepisów Ustawy z dnta 10 maja

2018r, o ochronie danych osobowych (tj. Dz,U. z20I8r, poz. 1000), w zakresie uzyskanych
w związku z pełnioną fuŃcją danych osobowych Członkow i pracownikow Społdzielni.

5. Przebieg obrad Rady Nadzorczej może być utrwa|ony za pomocą urządzeń rejestĄących
dźwięk t obraz, o czym osoby biorące udział w posiedzeniu powinny być poinformowane,

§6.
1, Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Prezydium. W skład Prezydium Rady wchodzą:

przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz oraz przewodniczący stałych Komisji
Rady.

2. Zadanięm Prezydium Rady jest organizowanie pracy Rady Nadzorczej,

3. Do zakresu działania Prezydium Rady Nadzorczej należy:
1) Opracowywanie projektów harmonogramu pracy Rady.
2) Koordynowanie pracy Komisji Rady.

4. Przygotowywanie posiedzeń Rady Nadzorcze1 poprzez przygotowanie posiedzeń plenarnych

Rady, a w szczególności rozpatrywanie projektów uchwał i innych materiałów, które mają być
przedmiotem obrad, ustalenie porządku obrad l wznaczenie terminów obrad. Rada oraz jej

Prezydium w razie potrzeby moze zasięgnąć opinii specjalistów nie będących Członkami Rady.

5. Posiedzenia Prezydium Rady Nadz orczej zwołuje Przewodniczący Rady lub jego Zastępca,

6. Sekretarz Qzuwa nad prar,lidłowym spotządzaniem protokołow z posiedzeń planowych Rady
oraznad terminowym wykonaniem uchwał i wniosków Rady.

§7.
l. Rada Nadzolcza wybiera Komisję Rewizyjną otaz może powołać inne komisje stałe lub

cZasowe.

2. Rada NadzoTcza dokonuje wyboru Prezydium Komisji.

3. W miarę potrzeby w skład Komisji Rada Nadzorcza moze powołać Członków Spółdzielni
o odpowiednich kwalifikacjach, niezbędnych do zbadania danego zagadntenta.

4. Komisje dzlńajązgodnie z planem pracy, uchwalonymprzęz Radę Nadzorczą.

5. Wnioski i sprawozdania ze swej działalności komisje przedkładają Radzie Nadzorczej do
rozpatrzenia.

6, Zakres działania Komisji Rady Nadzorczej określają regulaminy uchwalone przez Radę
Nadzorczą.
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§8.

Prezydium i komisje Rady Nadzorczej mają tylko charakter pomocniczy dla Rady i nie mogą
podejmowac żadnych decyzji ani formułowac wiążących za|ęceń pod adresem Członków, Organów
Społdzielni czy je1 słuzb etatowych.

§9.
1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący, aw raziejego nieobecności Zastępca

przewodniczącego.

2. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno byc zwołane na wniosek 1l3 Członków Rady lub na

wniosek Zarządu w terminię dziesięciu dni od dnta zgłoszenia wniosku. Pierwsze posiedzenie
Rady Nadzorczej w sprawie ukonstytuowania się Rady Nadzorczej zwołuje i prowadzi
przewodniczący Walnego w terminie 7 dni od wyborów.

3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad
podanym do wiadomości Członkom Rady w formie pisemnej (łącznie z projektami uchwał) co
najmniej na 3 dni kalendarzowe przed posiedzeniem Rady. Przęz formę pisemną rozumie się

równiez informację w formie mailowej na wskazany przęz człoŃa Rady Nadzorczej adtes

mailowy.

4, Rada Nadzotcza moze skreślić z porządku obrad poszczególne sprawy lub odłozyć ich
tozpatrzenie do następnego posiedzenia, a także zmięnió kolejność rozpatrywanych spraw
obj ętych porządkiem obrad,

5. Rada NadzoTczamoże podejmować uchwały jedynie w obecności co najmniej 2l3 składu Rady,
określonego Statutem Spółdzielni.

6. W posiedzeniu Rady Nadzorczej, jej Prezydium oraz Komisji mogą uczestniczyć z głosem
doradczym Członkowie Zarządu oraz inne zaproszone osoby.

7. Głosowanie na posiedzeniach Rady Nadzorczej odbywa się jawnie z wyjątkiem wyboru
i odwołania Członków Zarządu oraz Członków Prezydium Rady. Głosowanie tajne moze odbyć
się w innych sprawach, na wniosek co najmntej 1,12 Statutowego składu Rady Nadzorczej.

8. Członek Rady Nadzorczej nie moze uczestniczyć w głosowaniu nad uchwałą w sprawie
osobiście go dotyczącej,

9. Przy obliczanlu wymaganej większości głosów dla podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą
uwzględnia się tylko głosy oddane ,,za" i ,,przeciw" uchwale, nie uwzględnia się natomiast
głosów wstrzymujących się i niewaznych,

10. Jezeli w głosowaniu padła równa Iiczba głosów ,,za" i ,,przeciw", uchwałę uznaje się za nie
podjętą,

§ 10.

1. Rada Nadzorcza nie może podejmować decyzji zastrzeżonych w Statucie do kompetencji innych
Organów Spółdzielni,

2. Rada Nadzorcza zŃwlerdzając plan gospodarczo-finansowy moze określić, które ważniejsze
decyzje gospodarcze podejmowane przez Zarząd Społdzielni wymagają uprzednio
zaopiniowan ia przez Radę Nadz orczą.

§ 11.

1, Rada Nadzotcza prowadzi rejestr swoich uchwał, atakżę okresowo przeprowadza kontrole ich
wykonania,
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2. Dokumentacja posiedzeń Rady Nadzorczej przechowywana jest w biurzę Spółdzielni
z zap ew ni en i e m o dp o wi e dni e g o zab e zp te c zenta.

§ 12.

Rada Nadz otcza wybiera Członków Zarządu Spółdzielni w głosowaniu tajnym z nieograniczonej
Iiczby kandydatów w drodze konkursu. Warunki konkursu i sposób wyłonienia CzłoŃÓw
Zarządu określi Regulamin. Rada Nadzorcza z wybranymi Członkami Zarządu nawiązuje
stosunek pracy na ezas nieokreślony. Oświadczenie w umowie o pracę za Radę Nadzorczą
składa dwóch jej CzłoŃów upowaznionych w Uchwale.

Kandydaci na CzłoŃów Zarządu, przed głosowaniem dokonują swojej prezentacji. Członkowie
Rady N adz orcze1 mo gą kandydatom zadaw ac pytani a.

Rada Nadzorcza może wybrać zę swego grona 3-osobową Komisję Skrutacyjną do

przeprowa dzanta wyborów Członków Zarządu.

Komisja Skrutacyjna sporządza listę kandydatow na Członków Zarządu.

Wyboru każdego Członka Zarządu dokonuje się w odrębnym głosowaniu przy pomocy kart
wyborczych, na których są umieszczone nazwiska i imiona kandydatów w kolejności
alfabetycznej. Głosowanie odbywa się poprzęz złożenię karty wyborczej do urny w obecności
Komisji Skrutacyjnej.

Wyboru Prezesa Zarządu dokonuje się w odrębnym głosowaniu.

Głosujący skreśla nazwiska kandydatow, na których nie głosuje.

Głos jest niewazny, jezeli:
a) Zawleruwiększą liczbę nazwisk niz ustalonaprzez Komisję Wyborczą.
b) Karta wyborcza jest przekreślona.
c) Zawierawięcej nazwisk nie skreślonych niz liczba miejsc w Zarządzie.
Liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oblicza Komisja Skrutacyjna, która
z czynności tych sporządzaprotokół. Przewodnicząay Komisji ogłasza wyniki głosowania,

Członkami Zarządu zostają wybrani kandydaci, ktorzy uzyskali kolejno największą liczbę
oddanych głosów,

W przypadku uzyskan|a ptzez kandydatów równej liczby głosów przeprowadza się ponowne
wybory spośród ztych kandydatow.

§ 13.

Odwołanie Członka Zarząduprzez Radę Nadzorcząjest mozliwe w kazdym czasie, ale wymaga
pisemnego uzasadnienia.

Uchwała Rady Nadzorczej o odwołaniu Członka Zarządu dla swojej ważności wymaga większości
2/3 głosow składu Rady.

1.

6.

7,

8.

2.

4.

5,

12.

13.

2.

11.

1.

§ 14.

W razie konieczności Rada Nadzorcza moze Wznaezyc jednego lub kilku ze swoich CzłoŃów
do czasowego pełnienia funkcji Członka (Członków) Zarządu. W łm wypadku Członkostwo
w Radzie ulega zawieszeniu na okres pełnienia funkcji Członka Zauądu, Po zakończeniu okresu
oddelegowania członkostwo w Radzie zostaj e automatycznie przywrócone.
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§ 15.

1. Z obtad, Rada Nadzorcza sporządza protokół, ktory podpisują Przewodniczący i Sekretarz Rady
Nadzorczej.

2. Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej winien zwięrac:
1) zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej wraz z potwierdzeniem jego podania do

wiadomości członkom Rady Nadz orczej,
2) przebieg posiedzeniarady Nadzorczej wTazz podjętymi uchwałami,
3) listę obecności na posiedzeniu Rady Nadzorczej,

3. Protokoły z obrad Rady Nadzorczej przechowuj e Zarząd Spółdzielni.

4. Członkowi Społdzielni przysługuje prawo do otrzymywania kopii protokołów Rady Nadzorczej
z wyjątkiem spraw indywidualnych Członków.

5. Członkowi Spółdzielni przysługuje prawo do otrzymywania kopii uchwał Rady Nadzorczej
z wyjątkiem spraw indywidualnych Członków.

6. Uprawnienia przewidzianę w ust. 4 i 5 nie obejmują treści protokołów i uchwał, których
ujawnienie naruszałoby przepisy ustawy o ochronie danych osobowych albo tajemnicę
handlową.

§ 16.

1. Nie mozna być jednocześnie Członkiem Rady Nadzorczej t Zarządu,

2, CzłoŃowie Rady Nadzorczej nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec
Spółdzielni, a w szczególności uczestniczyć jako wspólnicy lub członkowie władz
przedsiębiorstw prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółdzielni, Naruszenie
zakazu konkurencji stanowi podstawę odwołania Członka Rady oraz powoduje inne skutki
prawne przewidziane w odrębnych przepisach.

3. Pod pojęcięm działalności konkurencyjnej należy rozumieć przede wszystkim przypadki,
w których:
1) Inny podmiot prowadzi dztałalnośó konkurencyjną w stosunku do działalności Społdzielni

np. Zabieganie o te same tereny inwestycyjne, wynajmowanie na tym samym terenie lokali
uzytkowych, negocjowanie waruŃów umów z tymi samymi podmiotami świadczącymi
usługi.

2) Podmiot zawarł ze Spółdzielnią umowę o świadczenie usług lub dostawy.

4. W wypadku naruszenla przęz Człotka Rady Nadzorcze1 zakazu koŃurencji określonego w ust,
3 Rada może podjąć uchwałę o zawieszeniu w pełnieniu czynności Członka tego Organu.

5. Zarząd w terminie 4 tygodni zwołuje Walne Zgromadzenie Spółdzielnt, w celu rozstrzygnięcia
o uchyleniu zawieszeniabądź odwołaniu zawieszonego Członka Rady Nadzorczej,

§ 17.

W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby będące kierownikami biezącej działalności
gospodarczej Społdzielni lub pełnomocnikami Zarządu oraz osoby pozostające z Członkamt Zarządu
lub kierorł,nikami bieżącej działalności gospodarczej Społdzielnt w związku małzeńskim albo
w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej.

§ 18.

1. Członek Rady Nadzorczej winny czynu lub zaniedbania, przez ktore Spółdzielnia poniosła
szkodę, odpowiada za nie osobiście.
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2. Do odpowiedzialności CzłoŃow Rady Nadzorczej mają odpowiednio zastosowanie przepisy
ustawy o społdzielniach mieszkanio\Ąych o odpowiedzialności materialnej Członków Rady
i Statutu Spółdzielni.

§ 19.

1. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, którego wysokość określa Statut
Spółdzielni.

2, Za udziil, w posiedzeniach Prezydium Rady i Komisji stałych Rady Nadzorczej przysługuje
wynagrodzenie na zasadach określonych w ust. 1 o ilę w danym miesiącu nie odbyło się
posiedzenie Rady Nadzorczej.

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 wypłacane jest w formie miesięcznego ryczałtu
bez względu na ilość posiedzeń, przy czym Członek Rady Nadzorczej jest pozbawiony
jednomiesięcznego tyczałtu w przypadku trzech nieobecności w posiedzeniach Rady
Nadzorczej w ciągu roku.

4. Jeżęlt w danym miesiącu posiedzenie Rady Nadzorczej nie odbywa się, z zastrzeżeniem
ust. 2, to wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 Członkowi Rady Nadzorczej nie
przysługuj e.

§ 20.

1. Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej opisane w § 15 ust. 2 Zarząd przechowuj e przez cały
okres istnienia Spółdzielni.

2, Materiały pomocnicze, w tym przygotowawcze dla podejmowanych przęz Radę Nadzorczą
uchwał, ulegają zniszczenlu po zatwierdzeniu danego roku obrachunkowego, w którym dana
splawa była rozpatrywana, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.

3. Materiały pomocnicze w sprawach, w ktorych wszczęte zostało postępowanie sądowe,
przygotowawczę lub administracyjne przechowywane są do czasu prawomocnego l
ostateczne go zakończenia tych postępowań.

4. Materiały pomocnicze w sprawach, które są przedmiotem badania lustracyjnego
przechowywane są do czasuzakończenia lustracjt za dany okres, tj. do czasu przedstawienia
protokołu polustracyjnego na Walnym Zgromadzeniu.

§ 21.

Traci moc dotychczasowy Regulamin Rady Nadzorczej z dnia 1 7 grudnia 2007r. uchwalony przęz
ZPCz Uchwałą Nr 5/II/2007.

§2ż.
Regulamin Rady Nadzorczej został uchwalony Uchwałą Nr .lv.Ai2019. Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej ,Zatoka" w Braniewie w dniu 10 kwietnia 20l9r. i obowiązuje od dnia
uchwalenia.
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