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Walne Zgromadzenie Członków Ostrowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej działa na podstawie: 

1) ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (tj. Dz.U. 2017 r., poz. 1560, 1596     

z późn. zm.). 

2) ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tj. Dz.U. 2013 r., poz. 

1222 z późn. zm.). 

3) statutu Spółdzielni, 

4) niniejszego regulaminu. 

 

 

§ 1. 

1. Walne Zgromadzenie Członków (zwane w dalszej części WZC) jest najwyższym organem 

Spółdzielni. 

2. Walne Zgromadzenie Członków jest podzielone na części, gdy liczba członków Spółdzielni 

przekroczyła 500 osób. 

3. Rada Nadzorcza ustala zasady podziału członków uprawnionych do udziału                                  

w poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia uwzględniając zasadę wspólnoty 

interesów wynikających z zamieszkiwania w określonym zespole nieruchomości. 

Podziału dokonuje się mając na względzie, iż członkowie uprawnieni do lokali znajdujących 

się w obrębie jednej nieruchomości nie mogą być zaliczeni do różnych części Walnego 

Zgromadzenia. W razie przysługiwania członkowi prawa do dwóch lub większej ilości lokali 

położonych na terenie objętym różnymi częściami Walnego Zgromadzenia, członek winien 

wskazać w terminie wyznaczonym przez Spółdzielnię, tę część Walnego Zgromadzenia, 

do której będzie przynależeć, z tym że w razie przysługiwania praw do lokali o różnym 

przeznaczeniu, przynależność do danej części określać będzie położenie lokalu 

mieszkalnego. W przypadku braku wskazania przez Członka, zaliczenia dokonuje 

Spółdzielnia. 

§ 2. 

1. Członek Spółdzielni może brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez 

pełnomocnika. 

2. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka w Walnym Zgromadzeniu. 

3. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone  

w oryginale do protokołu Walnego Zgromadzenia.  

4. Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu powinno zawierać m.in. 

a. imię, nazwisko i adres lokalu członka udzielającego pełnomocnictwa, 

b. imię i nazwisko pełnomocnika, 

c. datę Walnego Zgromadzenia i jego części, na którym pełnomocnik ma 

reprezentować członka 

 oraz ma być podpisane w sposób czytelny (imieniem i nazwiskiem) przez członka 

udzielającego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo może być złożone w biurze Zarządu 

Spółdzielni przed Walnym Zgromadzeniem. 

5. Lista pełnomocnictw podlega odczytaniu po rozpoczęciu Walnego Zgromadzenia, a jeżeli 

Walne Zgromadzenie odbywa się w częściach, po rozpoczęciu każdej części Walnego 

Zgromadzenia. 
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6. W porządku obrad Walnego Zgromadzenia uwzględnia się punkt dotyczący odczytania 

listy pełnomocnictw. 

7. Członek może być obecny i brać udział w głosowaniu tylko w jednej części Walnego 

Zgromadzenia i przysługuje mu jeden głos bez względu na ilość posiadanych praw do 

lokali. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni mogą uczestniczyć w każdej 

części Walnego Zgromadzenia, w zakresie organizacyjnym. 

8. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele 

Związku Rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona, przedstawiciele Krajowej 

Rady Spółdzielczej oraz osoby zaproszone przez Zarząd. 

9. Osoby prawne będące członkami Spółdzielni biorą udział w określonej części Walnego 

Zgromadzenia przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika. Pełnomocnik nie może 

zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnik osoby prawnej może być wybierany 

jako członek Rady Nadzorczej. 

10. Członkowie nie mający zdolności do czynności prawnych lub członkowie z ograniczoną 

zdolnością do czynności prawnych biorą udział w określonej części Walnego 

Zgromadzenia przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika. Pełnomocnik ten nie może 

być wybierany jako członek Rady Nadzorczej. 

11. Jeśli zachowanie członka lub pełnomocnika uczestniczącego w Walnym Zgromadzeniu 

uniemożliwia prowadzenie obrad, członek taki lub pełnomocnik może być wyproszony lub 

usunięty z sali. 

§ 3. 

Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy: 

 

1) uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej, 

2) rozpatrywanie sprawozdań Rady Nadzorczej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych                      

i sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał, co do wniosków członków 

Spółdzielni, Rady Nadzorczej lub Zarządu w tych sprawach, 

3) udzielanie absolutorium członkom Zarządu,  

4) rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego                  

z działalności Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie, 

5) podejmowanie uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) lub 

sposobu pokrycia strat, 

6) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej 

wyodrębnionej jednostki organizacyjnej,  

7) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji gospodarczych 

oraz występowania z nich, 

8) oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć, 

9) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni, podziału Spółdzielni oraz 

likwidacji Spółdzielni, 

10) rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Rady 

Nadzorczej,  

11) uchwalanie statutu i jego zmian, 

12) uchwalanie regulaminów: Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia, 

13) wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej, 

14) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia Spółdzielni ze Związku 

Rewizyjnego oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie, 

15) wybór delegatów na zjazd Związku Rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona, 

oraz kandydata na delegata na Kongres Spółdzielczości. 
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§ 4. 

1. Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd przynajmniej raz w roku w terminie do 

30 czerwca. 

2. Walne Zgromadzenie może być zwołane przez Zarząd z ważnych powodów w każdym 

czasie. 

3. Zarząd jest obowiązany zwołać Walne Zgromadzenie na żądanie: 

a) Rady Nadzorczej, 

b) 1/10 członków. 

4. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia powinno być złożone na piśmie z podaniem celu 

jego zwołania. 

5. W wypadkach wskazanych w ust. 3. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w takim terminie, 

aby pierwsza jego część mogła się odbyć w ciągu czterech tygodni od dnia wniesienia 

żądania. Jeżeli to nie nastąpi zwołuje je Rada Nadzorcza. 

6. 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. 

7. Uprawnieni do żądania zwołania Walnego Zgromadzenia mogą również żądać 

zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad, pod warunkiem wystąpienia z tym 

żądaniem, co najmniej na 15 dni przed terminem pierwszej części Walnego Zgromadzenia. 

§ 5. 

1. O czasie, miejscu i porządku obrad każdej części Walnego Zgromadzenia zawiadamiani 

są pisemnie, co najmniej na 21 dni przed terminem posiedzenia jego pierwszej części: 

1) członkowie Spółdzielni, 

2) Związek Rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona, 

3) Krajowa Rada Spółdzielcza. 

2. Zawiadomienie powinno zawierać czas, miejsce, porządek obrad oraz informację o miejscu 

wyłożenia wszystkich sprawozdań i projektów 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 zawierać informację o możliwości zgłaszania 

kandydatów na członków Rady, w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia pierwszej 

części Walnego Zgromadzenia, 

4. Zawiadomienie, o którym mowa w ust.1., dostarcza się wszystkim członkom Spółdzielni 

poprzez włożenie do skrzynki pocztowej przypisanej do lokalu członka, a nadto celem 

zapewnienia powszechnej informacji o zwołanym zgromadzeniu, zawiadomienie 

publikowane może być również: 

1) w prasie lokalnej, 

2) na stronie internetowej Spółdzielni, 

3) na klatkach schodowych budynków, w których prawa do lokali posiadają 

członkowie Spółdzielni. 

§ 6. 

1. Projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego 

Zgromadzenia mają prawo zgłaszać: Zarząd, Rada Nadzorcza i członkowie. Projekty 
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uchwał, w tym uchwał przygotowanych przez członków, powinny być wykładane, na co 

najmniej 14 dni przed terminem pierwszej części Walnego Zgromadzenia. 

2. Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania, 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. 

3. Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni 

przed posiedzeniem pierwszej 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 przez członków Spółdzielni. 

5. Uzupełniony porządek obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd wykłada w siedzibie 

Spółdzielni. 

§ 7. 

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych 

porządkiem obrad podanym do wiadomości członków w terminach i w sposób określony              

w statucie. 

2. Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę 

obecnych członków Spółdzielni na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia. 

3. Każdy projekt uchwały poddaje się głosowaniu na każdej części Walnego Zgromadzenia. 

4. Warunek, o którym mowa w ust. 3 uznaje się za spełniony również 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. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, z wyjątkiem spraw, gdy ustawa wymaga 

kwalifikowanej większości głosów określając ją na: 

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, 

d)  3/4 głosów   –  dla podjęcia uchwał w sprawie likwidacji Spółdzielni (dwukrotnie),                   

w odstępie co najmniej dwóch tygodni. 

6. W sprawach likwidacji Spółdzielni, przeznaczenia majątku pozostałego po zaspokojeniu 

zobowiązań likwidowanej Spółdzielni, zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej 

wyodrębnionej jednostki organizacyjnej uchwała może być podjęta bez względu na liczbę 

obecnych członków Spółdzielni. 

7. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu odbywa się jawnie, z wyjątkiem wyborów do 

organów Spółdzielni, które dokonywane są w głosowaniu tajnym. 

8. Na żądanie 1/5 liczby obecnych na Walnym Zgromadzeniu zarządza się głosowanie tajne 

również w innych sprawach objętych porządkiem obrad. 

§ 8. 

1. Obrady poszczególnych części Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady 

Nadzorczej lub inny upoważniony członek Rady. 

2. Na każdej części Walnego Zgromadzenia wybierane jest odrębne prezydium w składzie: 

przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz. Wybór prezydium przeprowadza 

się w głosowaniu jawnym. W skład prezydium nie mogą wchodzić członkowie Zarządu 

Spółdzielni.  
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3. Przewodniczący poszczególnych części Walnego Zgromadzenia tworzą Kolegium.                      

W przypadku jednak gdy przewodniczący kandyduje w wyborach do Rady Nadzorczej,                  

w skład Kolegium wchodzi jego zastępca. W sytuacji gdy w wyborach do Rady Nadzorczej 

kandydują przewodniczący i jego zastępca, w skład Kolegium wchodzi sekretarz. 

§ 9. 

1. Na każdej części Walnego Zgromadzenia mogą być wybierane zwykłą większością 

głosów, spośród członków Spółdzielni następujące komisje: 

1) Komisja mandatowo-skrutacyjną, w składzie 3 osób. 

        Do zadań komisji należy: 

a) sprawdzenie kompletności listy obecności oraz ważności mandatów pełnomocników 

osób prawnych, członków Spółdzielni oraz przedstawicieli osób z ograniczoną lub 

pozbawioną zdolnością do czynności prawnych, 

b) stwierdzenie ważności pełnomocnictw i sprawdzenie kompletności listy 

pełnomocnictw członków osób fizycznych, 

c) sprawdzenie prawidłowości zwołania danej części Walnego Zgromadzenia i zdolności 

do podejmowania prawomocnych uchwał, 

d) dokonywanie na zarządzenie przewodniczącego danej części Walnego 

Zgromadzenia, obliczeń wyników głosowania i podanie tych wyników 

przewodniczącemu, wykonywanie innych czynności związanych z obsługą głosowania 

jawnego lub tajnego. 

2)  Komisja wnioskowa w składzie 3 osób. 

Do zadań Komisji należy przyjmowanie i uporządkowanie wniosków zgłaszanych                   

w trakcie obrad.  

3) Komisja mandatowo-wyborcza w składzie 3 osób. 

    Powoływana dodatkowo, wyłącznie na Walnym Zgromadzeniu dokonującym wyborów 

członków do Rady Nadzorczej, podczas którego obecny jest również Notariusz.  

    Komisja drugiej i trzeciej części Walnego Zgromadzenia, odbywanego w częściach, 

odbiera od Notariusza urnę z dotychczas oddanymi głosami na wcześniejszych 

częściach Walnego Zgromadzenia.  

    Do zadań Komisji należy nadzór nad oryginalnością i ilością kart wyborczych, wręczanie 

ich uprawnionym do głosowania wg nazwisk odczytywanych z list obecności oraz nadzór 

nad prawidłowością składania kart do urny przez głosujących również wg nazwisk 

odczytywanych z list obecności. Po przeprowadzeniu głosowania Komisja plombuje urnę 

z dotychczas oddanymi głosami danej części Walnego Zgromadzenia oraz przekazuje ją 

Notariuszowi obecnemu na Zgromadzeniu.  

4) Inne Komisje w miarę potrzeby. 

2. Komisje wybierają ze swego grona przewodniczącego i sekretarza. 

3. Komisje sporządzają protokół ze swej działalności, który podpisują przewodniczący                            

i sekretarz. 

4. Przewodniczący komisji składają Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z czynności 

komisji. 

5. Protokoły komisji przekazywane są przewodniczącemu danej części Walnego 

Zgromadzenia. 

§ 10. 

1. Przebieg Walnego Zgromadzenia odbywa się wyłącznie w sposób zgodny z porządkiem 

obrad. 
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2. Członkom Rady Nadzorczej, Zarządu oraz przedstawicielom Związku Rewizyjnego lub 

Krajowej Rady Spółdzielczej, głos może być udzielony poza kolejnością. 

3. Przewodniczący danej części Walnego Zgromadzenia ma prawo zwrócić uwagę osobie 

zabierającej głos, jeżeli odbiega od przedmiotu dyskusji  lub nadużywa czasu 

przeznaczonego na wypowiedź. W przypadku nie zastosowania się mówcy do uwag, 

przewodniczący Zgromadzenia odbiera mu głos. 

4. Przewodniczący może odmówić udzielenia głosu osobie, która w danej sprawie już 

przemawiała. 

5. W sprawach formalnych przewodniczący Zgromadzenia udziela głosu poza kolejnością.  

6. Wnioski w sprawach formalnych Walne Zgromadzenie przyjmuje w głosowaniu jawnym, 

zwykłą większością głosów. 

§ 11. 

1. Przewodniczący danej części Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie, jeśli 

określona sprawa wymaga podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie, w odpowiednim 

punkcie porządku obrad WZC. 

2. Każda uchwała poddana głosowaniu na danej części Walnego Zgromadzenia powinna 

mieć nadany nr kolejny, datę podjęcia i tytuł określający sprawę, w której uchwała została 

podjęta. 

§ 12. 

1. Z obrad każdej części Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który asygnuje 

protokolant i podpisują przewodniczący i sekretarz tej części zgromadzenia. 

2. Protokół z obrad danej części Walnego Zgromadzenia sporządza się w ciągu 5 dni od dnia 

odbycia tej części Zgromadzenia. 

3. Protokół i uchwały każdej części Walnego Zgromadzenia są jawne dla członków 

Spółdzielni, przedstawicieli Związku Rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona 

oraz dla Krajowej Rady Spółdzielczej. 

4. Protokoły z obrad każdej części Walnego Zgromadzenia przechowuje Zarząd Spółdzielni, 

co najmniej przez 10 lat. 

5. Na protokół obrad Walnego Zgromadzenia składają się poszczególne protokoły wszystkich 

jego części i protokół obrad Kolegium. 

§ 13 

Uchwałę uważa się za podjętą, jeżeli za uchwałą opowiedziała się wymagana w ustawie lub 

statucie większość ogólnej liczby członków biorących udział w głosowaniu. 

§ 14. 

1. Wybory członków Rady Nadzorczej dokonywane są w głosowaniu tajnym, spośród 

nieograniczonej liczby kandydatów. 

2. Do Rady Nadzorczej mogą być wybierani tylko członkowie Spółdzielni oraz osoby 

niebędące członkami Spółdzielni, jako pełnomocnicy osób prawnych o ile zostali zgłoszeni 

w trybie § 35 ust.2 statutu. 

3. Liczbę mandatów przypadających na poszczególne części Walnego Zgromadzenia określa 

Rada Nadzorcza, proporcjonalnie do liczby członków stanowiących daną część Walnego 

Zgromadzenia, ustalonej według stanu na dzień 1 stycznia roku, w którym odbywać się 

będą wybory do Rady Nadzorczej.  

4. W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby, będące pracownikami Spółdzielni. 

Uchwała w sprawie wyboru takiej osoby do Rady Nadzorczej jest nieważna. Z chwilą 
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nawiązania stosunku pracy przez członka Rady Nadzorczej ustaje jego członkostwo                   

w Radzie Nadzorczej tej samej Spółdzielni. 

5. Nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż przez 2 kolejne kadencje Rady 

Nadzorczej. 

6. Kandydatów do Rady Nadzorczej zgłaszają członkowie Spółdzielni. Członkowie ci 

otrzymują zawiadomienie, w trybie § 27 statutu, z informacją o możliwości zgłaszania do 

Zarządu Spółdzielni kandydatów na członków Rady Nadzorczej w terminie do 15 dni przed 

dniem posiedzenia pierwszej części Walnego Zgromadzenia. 

7. Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej odbywa się pisemnie z podaniem: 

-  imienia i nazwiska kandydata oraz miejsca jego zamieszkania/lokalu Spółdzielni, 

-  imienia i nazwiska osoby zgłaszającej. 

Zgłaszający dołącza do zgłoszenia pisemne oświadczenie o zgodzie zgłaszanego na 

kandydowanie, opatrzone czytelnym podpisem (imieniem i nazwiskiem) zgłaszanego. 

Wzór zgłoszenia stanowi Załącznik Nr 1 do Regulaminu. Brak zgody w takiej formie 

powoduje nie umieszczenie kandydata na liście. Brak czytelnego podpisu (imieniem            

i nazwiskiem) zgłaszającego kandydata do Rady, również powoduje nie umieszczenie 

kandydata na liście. 

8. Zarząd sporządza listę prawidłowo zgłoszonych kandydatów na członków Rady 

Nadzorczej, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie. Kandydatów umieszcza się na liście      

w kolejności alfabetycznej. Lista ta jest poddawana pod głosowanie na każdej części 

Walnego Zgromadzenia. 

9. Kandydaci na członków Rady Nadzorczej oprócz zgody na kandydowanie, o której mowa 

powyżej składają również pisemne oświadczenie wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do 

Regulaminu, podpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, zawierające dane dotyczące: 

a. zatrudnienia w Spółdzielni, 

b. prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni, 

c. pozostawania w sporze sądowym ze Spółdzielnią osobiście lub jako 

pełnomocnik strony przeciwnej, 

d. zalegania z wnoszeniem opłat na rzecz Spółdzielni, 

e. przebytych kursów i szkoleń z zakresu funkcjonowania spółdzielczości 

mieszkaniowej (rok i miejsce) 

f. zatrudnienia w podmiocie prowadzącym działalność konkurencyjną wobec 

Spółdzielni, bądź członkostwa w organie takiego podmiotu. 

g. niekaralności 

h. liczby kadencji pełnionych w Radzie Nadzorczej. 

10. Oświadczenie powinno być złożone Zarządowi Spółdzielni co najmniej na trzy dni robocze 

przed pierwszą częścią Walnego Zgromadzenia. Nie złożenie oświadczenia w tym 

terminie, bądź złożenie oświadczenia dotkniętego brakami formalnymi tj. brak czytelnego 

podpisu, brak oświadczenia w którymkolwiek z zakresów wskazanych w pkt. 9, niejasność 

bądź niejednoznaczność odpowiedzi lub złożenie oświadczenia nieprawdziwego choćby                 

w części, skutkuje nie umieszczeniem na liście kandydatów. 

11. Kandydaci na członków Rady Nadzorczej, przed głosowaniem dokonują swojej prezentacji, 

z uwzględnieniem danych zawartych w oświadczeniach 

Członkowie mogą kandydatom zadawać pytania. 

12. Członkowie Komisji mandatowo-wyborczej nie mogą kandydować do Rady Nadzorczej. 

13. Wybory członków Rady Nadzorczej przeprowadza się przy pomocy kart wyborczych, 

oznakowanych oryginałem pieczęci Spółdzielni na których są umieszczone nazwiska                     

i imiona kandydatów w kolejności alfabetycznej. 
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14. Głosowanie odbywa się poprzez złożenie karty wyborczej do urny w obecności Komisji 

mandatowo-wyborczej poszczególnych części Walnego Zgromadzenia. Uprawnieni 

składają karty do urny wg kolejności z listy obecności, odczytywanej przez Komisję 

mandatowo-wyborczą. 

15. Przewodniczący Komisji mandatowo-wyborczych z każdej części Walnego Zgromadzenia 

wchodzą w skład Komisji Wyborczej, która w ciągu 6 dni po odbyciu ostatniej części 

Walnego Zgromadzenia, na którym odbywają się wybory odbiera od Notariusza 

zaplombowaną urnę z wszystkimi oddanymi głosami, a następnie oblicza liczbę głosów 

oddanych na poszczególnych kandydatów oraz sporządza protokół wraz z dokumentacją 

głosowań z tych czynności i przekazuje go Kolegium. 

16. Głosujący skreśla imiona i nazwiska kandydatów, na których nie głosuje. 

17. Głos jest nieważny, jeżeli: 

- oddany został na nieoryginalnej karcie wyborczej, 

- karta zawiera większą liczbę nazwisk niż lista sporządzona przez Zarząd, 

- karta jest przekreślona, 

- zawiera inne adnotacje i dopiski niż znak (skreślenie) nazwiska kandydata,  

- karta zawiera więcej nazwisk nie skreślonych niż liczba miejsc w Radzie Nadzorczej. 

18. Jeżeli liczba oddanych głosów na którejkolwiek części Walnego Zgromadzenia przewyższa 

liczbę obecnych i uprawnionych do głosowania na tej części – wybory w tej części uważa 

się za nieważne. 

19. Do Rady Nadzorczej zostają wybrani kandydaci, którzy uzyskali kolejno największa liczbę 

oddanych głosów licząc łącznie wyniki głosowań na wszystkich częściach Walnego 

Zgromadzenia, jednak z zachowaniem proporcjonalnej ilości miejsc w Radzie Nadzorczej 

dla każdego z osiedli, zgodnie z § 1 pkt. 3 niniejszego Regulaminu. Podsumowania 

wyników oraz ustalenia liczby osób wybranych do Rady Nadzorczej, zgodnie z powyższymi 

zasadami dokonuje Komisja Wyborcza i zamieszcza je w protokole obrad Komisji, 

przekazanym następnie Kolegium. Kolegium potwierdza podjęcie uchwały w sprawie 

wyboru składu Rady Nadzorczej Spółdzielni, a jej wyniki ogłasza w siedzibie Spółdzielni. 

20. Liczba osób wybranych do Rady Nadzorczej nie może przekraczać liczby członków Rady 

określonej w statucie Spółdzielni. 

21. W przypadku uzyskania przez kandydatów równej liczby głosów, o wyborze  decyduje 

losowanie przeprowadzone przez Kolegium. 

§ 15. 

Odwołanie członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji może nastąpić w głosowaniu 

tajnym większością 2/3 głosów członków biorących udział we wszystkich częściach Walnego 

Zgromadzenia, o ile w porządku obrad każdej części Walnego Zgromadzenia podanym 

członkom do wiadomości w trybie § 5 niniejszego Regulaminu, był przewidziany punkt 

dotyczący odwołania członków Rady Nadzorczej. 

§ 16. 

Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu odbywa się dla każdego 

członka Zarządu odrębnie w sposób jawny. 

§ 17. 
 

1. Z obrad każdej części Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który asygnuje 

protokolant i podpisują przewodniczący i sekretarz danej części zgromadzenia. 

2. Na protokół obrad Walnego Zgromadzenia składają się poszczególne protokoły 

wszystkich jego części i protokół obrad Kolegium. 
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3. W ciągu 7 dni po odbyciu ostatniej części Walnego Zgromadzenia, Kolegium, na 

podstawie protokołów tych części zebrań i dokumentacji głosowań, autoryzuje treść 

podjętych uchwał, sumuje wyniki głosowania w poszczególnych częściach Walnego 

Zgromadzenia i następnie potwierdza, które uchwały zostały podjęte, a które uchwały nie 

zostały podjęte, z zastrzeżeniem treści § 14 ust. 21 Regulaminu. 

4. Protokół z obrad Kolegium, podpisują przewodniczący obrad poszczególnych części 

Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem treści § 8 ust. 3 Regulaminu. 

5. Protokół obrad Kolegium, o którym mowa w ust. 2 stanowi integralną część protokołu 

Walnego Zgromadzenia. 

§ 18. 

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują wszystkich członków Spółdzielni oraz 

wszystkie jej organy. 

2. Uchwała sprzeczna z ustawą jest nieważna. O tym czy uchwała jest sprzeczna z ustawą, 

postanowieniami statutu bądź dobrymi obyczajami lub godzi w interesy Spółdzielni albo ma 

na celu pokrzywdzenie jej członka może zdecydować wyłącznie sąd, w postępowaniu 

ustalającym nieistnienie albo nieważność uchwały bądź w postępowaniu o jej uchylenie. 

3. Każdy członek Spółdzielni lub Zarząd może wytoczyć powództwo o uchylenie uchwały.  

4. Jeżeli Zarząd wytacza powództwo, Spółdzielnię reprezentuje pełnomocnik ustanowiony 

przez Radę Nadzorczą. W przypadku nieustanowienia pełnomocnika sąd właściwy do 

rozpoznania sprawy ustanawia kuratora dla Spółdzielni. 

5. Powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia powinno być wniesione w ciągu 

sześciu tygodni od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia.  

6. Jeżeli ustawa lub statut wymagają zawiadomienia członka o uchwale, termin 

sześciotygodniowy wskazany w ust. 5. biegnie od dnia tego zawiadomienia dokonanego    

w sposób wskazany w statucie. 

7. Orzeczenie sądu ustalające nieistnienie albo nieważność uchwały Walnego Zgromadzenia 

bądź uchylające uchwałę ma moc prawną względem wszystkich członków Spółdzielni oraz 

wszystkich jej organów. 

§ 19. 

1. Niniejszy Regulamin Walnego Zgromadzenia wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez 

Walne Zgromadzenie odbywane w częściach w dniach 05, 06, 07 czerwca 2018 roku,                 

z mocą obowiązującą od dnia rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian do 

Statutu Spółdzielni uchwalonych na tym Zgromadzeniu. 

2. Z dniem rejestracji zmian do Statutu Spółdzielni (początku obowiązywania niniejszego 

Regulaminu) traci moc Regulamin Walnego Zgromadzenia uchwalony na Zebraniu 

Przedstawicieli Członków Spółdzielni w dniu 29.11.2007 roku (część pierwsza pkt. 1-37) 

oraz na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni w dniach 13.04.-18.04.2011 roku 

(część druga pkt. 38-56).  
 

Rejestracja zmienionego Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 

Data dokonania wpisu:  27.07.2018 r. 

Nr wpisu:   36 

Sygnatura akt:   PO.IX NS-REJ.KRS/14171/18/65 

Oznaczenie sądu:  SĄD REJONOWY POZNAŃ – NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU 

     IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY 

     KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 
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Załącznik Nr 1 

 

 

ZGŁOSZENIE  

Kandydatury na Członka Rady Nadzorczej 

Ostrowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Ostrowie Wielkopolskim 

 

 

 

Ja ……………………………………………………………………….…… zamieszkały w Ostrowie 

Wielkopolskim przy ulicy ……………………………………………………..……………… 

zgłaszam Pana/Panią …………………………………………………………….. zamieszkałego(ą) 

w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy ………………………………………………………. jako 

kandydata(kę) do Rady Nadzorczej Ostrowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Ostrowie 

Wielkopolskim. 

 

 

        …………………………………………………  

         Czytelny podpis (imię i nazwisko) 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

Kandydata na Członka Rady Nadzorczej 

Ostrowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Ostrowie Wielkopolskim 

 

 

 

Ja ……………………………………………………………………..……. zamieszkały w Ostrowie 

Wielkopolskim przy ulicy …………………………………………………………….. wyrażam 

zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Ostrowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej                        

w Ostrowie Wielkopolskim. 

 

 

       

 ………………………………………………….. 

   Czytelny podpis (imię i nazwisko) 
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Załącznik Nr 2 

 

 

OŚWIADCZENIE 

Kandydata na Członka Rady Nadzorczej 

Ostrowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Ostrowie Wielkopolskim 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………... 

(imię, imiona)   (nazwisko)  (adres zamieszkania / lokalu w Spółdzielni) 

 

Część I 

Niniejszym oświadczam, iż jestem świadomy(a), że zostałem(am) zgłoszony(a) w trybie 

przewidzianym w Regulaminie Walnego Zgromadzenia jako kandydat(ka) na członka Rady 

Nadzorczej Spółdzielni i wobec powyższego wyrażam zgodę na kandydowanie. 

 

 

       …………………………………………………... 

        Czytelny podpis (imię i nazwisko) 

 

 

Część II 

Dodatkowo w trybie przywołanego wyżej Regulaminu, oświadczam, że: 

 

1. Nie jestem zatrudniony(a) w Ostrowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (zwanej dalej OSM) 

(ale dodaję, że ……………………………………………………………………………………), 

2. Nie prowadzę działalności konkurencyjnej wobec OSM, ani nie jestem osobą 

współpracującą w takiej działalności 

(ale dodaję, że ……………………………………………………………………………………), 

3. Nie pozostaję w sporze sądowym z OSM osobiście ani jako pełnomocnik strony przeciwnej 

(ale dodaję, że ……………………………………………………………………………………), 

4. Nie zalegam z wnoszeniem opłat na rzecz OSM 

(ale dodaję, że ……………………………………………………………………………………), 

5. Odbyłem(am) następujące kursy i szkolenia z zakresu funkcjonowania spółdzielczości 

mieszkaniowej 

(1.  data, miejsce ……………………..………………...   2…………………....……………….), 

6. Nie jestem zatrudniony(a) w podmiocie prowadzącym działalność konkurencyjną wobec 

OSM ani nie jestem członkiem organów takiego podmiotu 

(ale dodaję, że ……………………………………………………………………………………), 

7. Nie jestem karany(a) i nie figuruję w Krajowym Rejestrze Skazanych  

(ale dodaję, że ……………………………………………………………………………………). 

 

 

 

        ………………………………………………… 

         Czytelny podpis (imię i nazwisko)  


