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REGULAMIN  WALNEGO ZGROMADZENIA 

S.M. „MSZCZONOWSKA” 

 

      § 1 

 

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni i działa na podstawie przepisów 

art. 36 – 42 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze    

( tekst jednolity Dz. U. z  1995 r. nr. 54  poz. 288 z późniejszymi zmianami) 

oraz  § 72 - 80  Statutu   S.M ”Mszczonowska” i  niniejszego  regulaminu. 

 

        § 2 
 

1. W  Walnym  Zgromadzeniu  może  brać udział tylko członek Spółdzielni. 

 

2. W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni.      

     Członkom Rady oraz  Zarządu przewodniczący Walnego Zgromadzenia 

     udziela głosu poza   kolejnością. 

     W Walnym Zgromadzeniu mogą  uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele  

     Krajowej Rady Spółdzielczej . 

 

      § 3 

 

Uprawnienia Walnego Zgromadzenia określa § 74 Statutu. 

 

      § 4 

 

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd przynajmniej  raz w roku w terminie do 30 czerwca. 

2. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie także na żądanie: 

    1) Rady  Nadzorczej, 

    2) przynajmniej  1/5  członków Spółdzielni, udokumentowane zebranymi podpisami. 

3. Walne Zgromadzenie może być  również  zwołane z ważnych powodów przez Zarząd 

    w każdym czasie. 

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

    celu jego zwołania. 

5. W przypadku wskazanym w ust.2 i 3 Walne Zgromadzenie zwołuje się  w takim terminie 

    aby mogło się ono odbyć w ciągu  4 tygodni  od dnia wniesienia  żądania.    

   Jeżeli to nie nastąpi, zwołuje je Rada Nadzorcza  lub  Krajowa  Rada  Spółdzielcza 

    na  koszt  Spółdzielni. 

6. Uprawnieni do żądania zwołania Walnego Zgromadzenia mogą również zgłaszać projekty 

    uchwał i żądania umieszczenia oznaczonych spraw w porządku  jego obrad. 

    Żądanie takie powinno być zgłoszone na piśmie w terminie do 15 dni  przed dniem  

    posiedzenia Walnego Zgromadzenia. 

    Projekt uchwały zgłaszany przez członków Spółdzielni musi być poparty przez co najmniej  

   10 członków. 

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

     posiedzeniem Walnego Zgromadzenia. 
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      § 5 
 

 1. O czasie, miejscu i porządku  obrad  Walnego Zgromadzenia   wszyscy członkowie     

     Spółdzielni zawiadamiani są na piśmie imiennie  co najmniej na 21 dni przed terminem  

     Zgromadzenia. Przedstawiciele  Krajowej Rady Spółdzielczej powinni być powiadomieni 

     na piśmie bezpośrednio za pokwitowaniem  odbioru  albo listem poleconym w tym  

     terminie. 

2. W przypadku wniesienia do porządku obrad Walnego Zgromadzenia dodatkowych spraw, 

    uzupełniony porządek obrad powinien być podany do wiadomości na 3 dni przed terminem 

    Walnego Zgromadzenia. 

      § 6 

                                  

1.  Obrady  Walnego Zgromadzenia  otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub 

      upoważniony przez Radę Nadzorczą jej członek. 

2.  Otwierający obrady zarządza wybór : 

     Członków komisji Skrutacyjnej w składzie 5-9 osób 

     ( w zależności od przyjętego sposobu liczenia głosów). 

     Prezydium zebrania  w składzie : przewodniczący, z-ca przewodniczącego i sekretarz.   

3.  Po dokonaniu wyboru prezydium przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza 

     głosowanie w sprawie  przyjęcia porządku obrad.   

     Walne Zgromadzenie może skreślić z porządku obrad poszczególne sprawy lub odroczyć 

     je do następnego WZ, jeżeli nie narusza to praw członków Spółdzielni i przepisów prawa. 

     Może  także zmienić  kolejność spraw w porządku obrad, nie może jednak wprowadzić  

     do porządku obrad zebrania  spraw, nie przewidzianych w nim wcześniej. 

4.  W sprawach formalnych przewodniczący Zgromadzenia udziela głosu poza kolejnością 

     zgłaszania się. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski dotyczące sposobu     

     obradowania i głosowania, a mianowicie:  

1) głosowania bez dyskusji,  

2) przerwania dyskusji, 

3) zamknięcia listy, 

4) ograniczenia czasu wystąpień,  

5) zmiany trybu głosowania z jawnego na tajne.  

 

      § 7 

 

1. Prawidłowo zwołane  Walne Zgromadzenie może ważnie obradować bez względu na ilość  

    członków Spółdzielni biorących w nim udział. 

2. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych 

     porządkiem obrad, podanym do wiadomości członków w terminie  i w sposób określony 

     w § 5  niniejszego regulaminu. 

3. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością głosów ogólnej liczby 

    członków w nim uczestniczących. 

4. Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawach likwidacji Spółdzielni, przeznaczenia      

    majątku pozostałego po zaspokojeniu zobowiązań :po zlikwidowaniu Spółdzielni, zbycia     

    nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej 

    podejmowane są większością co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do 

    głosowania. 

5.Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu odbywa się jawnie z wyjątkiem wyborów do  Rady  

   Nadzorczej  i  odwołania  członków Rady Nadzorczej. Na  wniosek każdego z członków po   

    uzyskaniu  większości  głosów,  przewodniczący  zarządza  głosowanie tajne również  w   
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    innych  sprawach,  z  wyłączeniem  wyboru  prezydium Walnego Zgromadzenia. 

6. Każdy  członek  Spółdzielni  uczestniczący  w  Walnym  Zgromadzeniu  ma  jeden  głos. 

    Musi to uczynić osobiście. Nie wolno odstępować mandatu ani karty do głosowania. 

7. Przy  obliczaniu  wymaganej  większości  głosów  w  wyborach  do organów Spółdzielni 

    i  przy  podejmowaniu  innych  uchwał  uwzględnia  się  tylko  głosy  oddane za  i  przeciw. 

 

      § 8 

 

1. Uchwały  Walnego Zgromadzenia  obowiązują wszystkich członków Spółdzielni. 

2. Członek Spółdzielni lub  Zarząd  może  zaskarżyć do sądu, w trybie  określonym w ustawie 

    Prawo spółdzielcze,  każdą  uchwałę  Walnego Zgromadzenia z powodu jej niezgodności 

    z przepisami prawa lub postanowieniami statutu. 

3. Uchwała podjęta w sprawie: wykluczenia, wykreślenia członka z  rejestru Spółdzielni 

     lub wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu  może 

     być zaskarżona  do sądu tylko przez  tego  członka. 

4. W przypadku zaskarżenia uchwały  przez  Zarząd,  Spółdzielnię reprezentuje przed sądem 

     Rada Nadzorcza. 

      § 9 

 

1. Walne Zgromadzenie  wybiera  ze swego grona: 

     1) komisję mandatową w składzie 3-5 osób, której zadaniem jest 

         sprawdzenie prawidłowości zwołania  Walnego Zgromadzenia i ważności mandatów. 

     2) komisję  skrutacyjną  (patrz § 6 ust. 2)  która: 

          sprawdza i podaje ilość osób uczestniczących w głosowaniu przewodniczącemu       

          zebrania, oblicza głosy, lub czuwa nad przebiegiem głosowania, 

         (w zależności od przyjętego sposobu liczenia głosów) 

         oraz wykonuje inne czynności związane z przeprowadzeniem głosowania. 

     3)  komisję wyborczą w składzie 4-6 osób, której zadaniem  jest   

          przygotowanie  list i kart wyborczych o ile w porządku obrad przewidziano 

          wybory do Rady Nadzorczej, 

4) komisję wnioskową  w składzie 4-6 osób, dla przygotowania pod względem  

           formalnym zgłoszonych wniosków, zredagowania ich ostatecznej wersji 

           i przedstawienia ich  Walnemu Zgromadzeniu do uchwalenia. 

2. Każda komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza. 

3. Z czynności komisji sporządza się protokóły. Protokóły podpisane przez przewodniczącego 

     i  sekretarza – przewodniczący komisji  przekazuje sekretarzowi  Walnego Zgromadzenia. 

     Przewodniczący  lub sekretarz komisji  składa Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z 

     czynności komisji i przedstawia  jej  ustalenia  i wnioski. 

 

      § 10 

 

1.  Po przedstawieniu sprawy zamieszczonej w porządku obrad przewodniczący  Walnego 

     Zgromadzenia  otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłoszeń. 

     Czas wypowiedzi Członka na każdy punkt porządku obrad ogranicza się do 5 minut 

2.   Przewodniczący  może  zarządzić   dokonywanie zgłoszeń  na piśmie z podaniem imienia, 

      nazwiska i numeru mandatu. 

3.  Przewodniczący ma obowiązek zwrócić uwagę mówcy, który odbiega od tematu dyskusji 

      lub przekracza czas ustalony  dla  wystąpień. Nie stosującym się do uwag przewodniczący 

      odbiera głos. 
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§ 11 

 

1.   Wnioski w sprawach   objętych porządkiem obrad ,oświadczenia do protokołu 

     oraz wolne wnioski muszą być składane na piśmie do komisji wnioskowej 

     w czasie wyznaczonym przez przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 

     – z podaniem imienia i  nazwiska oraz numeru mandatu.        

2.  Po zamknięciu przyjmowania wniosków przewodniczący  komisji  wnioskowej  

     poddaje wnioski pod głosowanie. 

     Wnioski są rozpatrywane wyłącznie przy obecności na sali wnioskodawcy. 

     Wnioski przyjęte przez głosownie zostają przekazane do realizacji. 

    

 

      § 12 

 

1.    Komisja wyborcza ogłasza wybory na członków Rady Nadzorczej, 

       lub ogłasza liczbę wolnych mandatów na członków Rady Nadzorczej, 

       w wyborach uzupełniających 

2.    Kandydaci na członków Rady Nadzorczej zgłaszani  są  komisji wyborczej 

       przez członków obecnych na zebraniu w czasie wyznaczonym   

       przez przewodniczącego zebrania. 

3.  Zgłoszenie  winno  być  dokonane na piśmie  i zawierać : 

       1/    imię i nazwisko kandydata, 

       2/    imię i nazwisko zgłaszającego  oraz numer jego mandatu. 

4.   Kandydatami na członków Rady Nadzorczej mogą być  tylko członkowie Spółdzielni 

      obecni na Walnym Zgromadzeniu spełniający wymogi określone 

      w § 11 ust.1  pkt. 1-12 Statutu z wyłączeniem członków komisji skrutacyjnej. 

5.   Kandydaci  składają ustne oświadczenie co do zgody na kandydowanie oraz  dokonują    

      prezentacji swojej osoby i składają oświadczenie o braku zobowiązań wobec Spółdzielni. 

6.   Komisja wyborcza  przygotowuje alfabetyczną  listę  kandydatów, którzy wyrazili   

      zgodę  na kandydowanie i rozdaje karty wyborcze. 

 

      § 13 

 

1. Wybory do  Rady Nadzorczej     przeprowadza się za pomocą  kart wyborczych przez 

     skreślenie nazwisk kandydatów na których się nie głosuje . 

2. Oddany głos jest ważny, jeżeli liczba nie skreślonych nazwisk jest równa liczbie wolnych 

     mandatów lub od niej mniejsza. 

3. Liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów  oblicza  komisja  skrutacyjna .    

     Przewodniczący komisji ogłasza wyniki głosowania. 

4. Za osoby wybrane do Rady Nadzorczej uważa się 21 kandydatów, którzy otrzymali 

    największą  liczbę ważnych głosów, a kolejnych  pięciu  tworzy listę rezerwową   

    zastępców członków Rady Nadzorczej. Przy równej liczbie głosów o wyborze 

    decyduje dodatkowe tajne głosowanie. 

5. W przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych w  § 84 ust. 2  Statutu 

     do Rady Nadzorczej wchodzą  na okres do końca kadencji, 

     zastępcy członków Rady z listy rezerwowej wybrani na Walnym Zgromadzeniu, 

     w kolejności wynikającej z liczby uzyskanych głosów. 
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§ 14 

 

Po wyczerpaniu wszystkich  spraw zamieszczonych  w porządku obrad przewodniczący 

ogłasza zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. 

 

§ 15 

 

1.  Walne Zgromadzenie jest nagrywane i protokołowane. Protokół  podpisują   

     przewodniczący i sekretarz  Walnego Zgromadzenia. 

 

2. Protokół  Walnego Zgromadzenia powinien zawierać  datę, porządek  obrad, krótki 

    przebieg  dyskusji, oświadczenia złożone  do protokółu oraz treść podjętych uchwał. 

    Przy uchwałach należy podać  liczbę  oddanych głosów za uchwałą  i przeciw niej. 

    Lista obecności stanowi załącznik do protokółu. 

    Protokóły i nagrania z Walnego Zgromadzenia przechowuje się  w biurze Zarządu 

    Spółdzielni przez 10 lat. 

 

         § 16 

 

Protokół z Walnego Zgromadzenia jest udostępniany członkom Spółdzielni, nie później niż  

90 dni po  terminie Walnego Zgromadzenia. 

Każdy  członek  Spółdzielni ma prawo wglądu do protokółu z Walnego Zgromadzenia.      

Protokół  jest również jawny dla przedstawicieli  Krajowej Rady Spółdzielczej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


