REGULAMIN OBRAI)
WALNEGO ZGROMADZENIA SPOŁDZIELNI
MIESZKANIOWEJ,,DOKER,, W GDAŃSKU
§1

Walne Zgromadzenie działa na podstawie przepisów ustawy ustawy z dnia 16 września 1982
roku Prawo Spółdzielcze (teks jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 1560; z późniejszymi
zmianami), ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 1222; z późniejszymi zmianam|) oraz postanowień Stafutu
Spółdzielrii.

l.

§2
Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni,

w którym uczestniczą
członkowie Spółdzielni.
2. W obradach Walnego Zgromadzenia mogą uczestniczyć osoby niebędące członkami
Spółdzielni zaproszone przez Zaruąd bądź Radę Nadzorczą.
Walne zgromadzenie jest wńnenięzalężnie od liczby obecnych na nim członków.
4. Członęk możę uczestniczyó w Walnym Zgromadzenil osobiściealbo przez
pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Członek
Spółdzielni możę uczestniczyć osobiście w Walnlłn Zgromadzeniu i zastępowaó nie
więcej niż jednego członka Spółdzielni. Pełnomocnictwo powinno byó udzielone na
piśmie pod rygorem niewazności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia.
Pełnomocnik jest zobowięany do przekazania obsłudze Walnego Zgromadzenia przy
podpisaniu listy obecności oryginału pełnomocnictwa. W razie wątpliwości treść
pełnomocnictw jest sprawdzana przez obsługę prawną Walnego Zgromadzenia, która
decyduje o dopuszczeniu pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Lista
pełnomocnictw podlega oĄczlĄaniu po rozpoczęciu Walnego Zgromadzenia. Odczytanie
listy pełnomocnictw jest punktem w porządku obrad Walnego Zgtomadzenia.
Pełnomocnicy, |łórzy ptzybyli po odczlĄaniu listy pełnomocnictw, mogą uczestniczyć w
Walnym Zgromadzeniu.'
5. Każdy członek ma jeden głos, bez względu na ilośćposiadanych udziałów.
6. Członek ma prawo korzystania z pomocy prawnej lub pomocy eksperta. Osoby te nie są
uprawnione do zabierania głosu.
§3
l. Zaruąd zwołuje Walne Zgromadzenie przynajmniej raz w roku w ciągu 6 miesięcy po
upływie roku obrachunkowego.
Z gr omadzenie tahże na żądanie :
1) Rady Nadzorczej,
2) przynajmniej jednej dziesiątej ogółu członków Spółdzielni.

2. Zar ząd zwołuj e W alne

§4

1.

2.

3.

Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny

upowazniony członek Rady Nadz orczej.
Otwierający obrady zarzndza wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia w Składzie:
przewodnic zący, sekr etarz.
Członkowie Zarządllnie mogąwchodzió w skład Prezydium Walnego Zgromadzenia,

§5

1. Po dokonaniu wyboru Prezydium przewodniczący Walnego Zgtomadzenia

2.

zaruądza
głosowanie w sprawie porządku obrad.
Walne Zgromadzenie moze skreślió zporządku obrad poszczególne sprawy lub odroczyć
je do następnego Walne go Zgromadzenia, atakże zmienió kolejnośó w porządku obrad.

1. Członkowie Spółdzielni i inne osoby

2.

§6

obecne na Walnyrr Zgromadzenil z głosem
decydującym wybieraj ą ze swego grona:
1) Komisję skrutacyjnąw składzie 3 osób, której zadaniem jest:
a) sprawdzanie czy listy obecności członków są kompletne, zbadanie ważności
,pełnomocnictw posiadających przez osoby rcprezentujące członków
- osoby
prawne,
b) dokonywanie liczenia głosów, obliczanie wyników głosowania i podawania tych
wyników przewodniczącemu oraz wykonywanie innych czynności rwiązanych z
prowadzeniem głosowania.
2) Komisję wnioskową w składzie 3 osób dla rozpatrzenia pod względem formalnym i
rzeczorym zg]oszonych wniosków i przedłożenia ich Walnemu Zgtomadzeniu w
formie proj ektu uchwał.
3) Komisję wyborcząw składzie 3 osób, o ile w porządku obrad Walnego Zgtomadzenia
przewidziano wybory do Rady Nadzorczej: zadaniem tej komisji jest ustalenie listy
kandydatów do Rady.
4) Inne komisje w miarę pottzeb.
W zależnościod potrzeb komisje mogąbyć łączone.

§7

2.

kornisja wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i
sekretarza.
Decyzje komisj i zapadają zwykłą większością gło sów.
Członęk komisji mu p.Ńo zglosió do projektu uchwał odrębne zdanię z prawem
uzasadnienia swe go stanowi ska wobec Walne go Zgr omadzenia.

1.

Z

1. Kńda

3.

czynności komisji sporządza

§8
protokoły. Protokoły podpisywanę przez

się

przewodniczącego i sekretarza, przewodniczący komisji przekazuje sekretarzowi
Walnego Zgromadzenia.
ż. Przewodniczący komisji lub ich zastępcy składają Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie
z czynnościkomisji i przedstawiająwnioski.

1. Po

§9

przedstawieniu sprawy, zamięszczonej w porządku obrad, przewodniczący Walnego
Zgromadzenia otwiera dyskusję udzielając głosu w kolejności zgłaszania się.
ż. Za zgodą większościczłonków dyskusja może byc przeprowadzona nad kilkoma
punktami porządku obrad łącznie.
3. Członkom Rady Nadzorczej i Zarządu przysługuje prawo zabierania głosu poza
kolejnością.
4. Przewodniczący maprawo zwróció uwagę mówcy, który odbiega od tematu dyskusji lub
ptzel<racza czas ustalony do przemówień.
5. Nie stosującym się do uwag przewodniczący może odebrać głos.

_.

6.

7.
8.

Przewodniczący może odmówió udzielenia głosu osobie, która w danej sprawie już
przemawiała.
W sprawach formalnych przewodniczący udziela głosu poza kolejnością.
Za wnioski w sprawach formalnych uwńa się wnioski w przedmiocie sposobu
obradowania i głosowan ia w szczególności doty czące:
l) głosowaniabez dyskusji,
2) przerywania dyskusji,

i] :HH::f,J:Y"fr

"J;""*wienia,

5) zarządzeniaprzerwy w obradach,
6) kolejności i sposobu uchwalania wniosków.
W dyskusji nad wnioskami w sprawach formalnych mogą

zabraó głos jedynie dwaj
mówcy: jeden za i jeden przeciw wnioskowi.
9. Wnioski w sprawach objętych porządkiem obrad oraz oświadczenie do protokołu mogą
być składane na piśmiena ręce sekretarza Walnego Zgromadzenia z podpisem imienia i
nazwiska otv w przypadku pełnomocnika osoby prawnej - statutowej nazw członka,
którego wnioskodawca reprezentuj e.
10. Przewodniczący może zarządzió zg}oszenie wniosków do komisji wnioskowej w
ustalonym czasię.

§10

1. Po zamknięciu dyskusji i wysłuchaniu odpowiedzi referenta - przewodniczący poddaje
pod głosowanie wnioski, przestrzegając zasady, aby wnioski najdalej idące były

2.

.-

3.

głosowane w pierwszej kolejności.
Przed przysĘrieniem do głosowania przewodniczący podaje wiadomości, jakie wnioski
!\płynęły i ustala kolejnośó głosowania.
Poprawki do wniosku głosuje się przed wnioskiem.

§11
Głosowania sąjawne z wyjątkiem wyborów do Rady Nadzorczej i odwołania członków.

§12
Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał bez względu na liczbę
obecnych członków.
Walne Zgromadzenie moze podejmować uchwĄ jedynie w sprawach objętych
porządkiem obrad podanym do wiadomości członków terminach i w sposób określony w
Statucie Spółdzielni.
Uchwały doĘczące:
a) zmian w postanowieniach statutu i likwidacji Spółdzielni są podejmowane
większością 2l3 g]osów,
b) połączenia z innąSpółdzielnią lub podziału Spółdzięlni oraz odwołania członka Rady
Nadzorczej większością 2l3 glosów
Pozo stałe uchwĄ zap adają zwyką większo ściągło sów.
W głosowaniu oblicza się ilośćoddanych głosów zaiprzeciw,
Wynik głosowania oglasza przewodniczący Walnego lub przewodniczący komisji

1. Walne

2.
3,

'

4.
5.

skrutacyjnej.

1. Prawo do
|iczące

co

§13

zgj,oszenia kandydata do Rady Nadzorczej majągrupy członków Spółdzielni

najmniej 10 osób.

ż. Zgłoszeni kandydaci

muszą vłyrazió pisemną zgodę na kandydowanie. Zg]oszenie

kandydatów na członków Rady Nadzorczej odbywa się pisemnie.
3. Zg}oszenia powinny z:vłletać,,
1) imiona i nazwiska kandydatów, miejsca zamieszkania,
2) imiona i nazwiska, oraz adresy zamieszkania osób zglaszających (co najmniej 10

4.

członków).
Listy kandydatów zglasza się do zarządu Spółdzielni w terminie do 15 dni przed terminem
Walnego Zgromadzenia. Listy ze wszystkimi kandydatami, sporządzone w kolejności
alfabetycznej, stanowią podstawę do sporządzenia kart wyborczych, które zostalą
wyłożone do wglądu członkom Spółdzielni w siedzibie Spółdzielni.

1. Walne

2.

3.

4.

5.
6.

§14

Zgromadzenie ustala liczbę członków (od 3 do 5 członków) zasiadających w
Radzie Nadzorczej.
Komisja skrutacyjna ustala na podstawie listy obecności liczbę osób uprawnionych do
głosowania, oraz liczbę członków, którym wydano karty do głosowania. Komisja ustala
także |iczbęniewykorzystanych kart do głosowania.
Głosowanie na członków Rady Nadzorczej jest tajne, a wyboru dokonuje się poprzez
postawienie znaku ,,X" w kratce przy nazwisku kandydata. Postawienie znaku ,,X" ,w
kratce ptzy nazwisku kandydata oznacza, że głosujący członek go wybiera. Po ustaleniu
|iczby oddanych kart do głosowania komisja skrutacyjna ob|icza głosy oddane na
p o szcze gólnych kandydatów.
Po zakończeniu głosowania komisja skrutacyjna dokonuje podliczenia głosów i sporządza
protokół z przeprowadzonego głosowania, który powinien zawięraó liczbę członków
Rady, atakżeliczbę:
1) członków, którym wydano karĘ do głosowania,
2) oddanych kart do głosowania, co stanowi liczbę głosujących w zakresie danego
głosowania,
3) liczbę kart niewaznych,
4) głosów wużnie oddanych naposzczególnych kandydatów.
Głos uważa się za niewńny, jeżeli liczba wskazanych znakiem ,,X" kandydatów
ptzel<racza |iczbę miej sc mandatowych
Do Rady Nadzorczej wybrani zostająkandydaci, któtzy w wyborach otrzymali największą
liczbę głosów. Jeżeli po ustaleniu wyników głosowania dwóch lub więcej kandydatów
otrzymataką samą |iczbę głosów, o wyborze rozsttzyga dłuZszy staż członkoski.

§15
Sprawy dotyczące sposobu obradowania nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga
Prezyd ium Walne go Z gr omadzenia, z go dnie z przyj ętymi o gó lni e zas adami obradowani a.
§16

Po wyczerpaniu wszystkich spraw zamieszczonych w porządku obrad, przewodniczący
og}asza zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

1. Z

§17

obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący

Walnego Zgromadzenia oraz sekretarz,

2.
3.
4.

Protokół Walnego Zgromadzenia powinienzawietać datę, porządek obrad, kfótki przebieg
dyskusj i, o świadczen ia złożone do protokołu, treś ó podj ętych uchwał.
Przy podejmowaniu uchwał należy podać liczbę oddanych głosów zauchwałąi przeciw.
Lista obecnościstanowi zaŁącznikdo protokołu.

§18
Powyzszy regulamin zostaje zatwierdzony Uchwałą Walnego Zgromadzeni nr. .9.9 l8.........
z dnia 06.06.2018 roku i zastępuje Regulamin Obrad Walnego Zgromadzania Spółdzielni
Mieszkaniowej ,,DOKER" z dnia 27.04.2005 roku,

\

sekretarz
Walnego Zgrotnadzenia

SeŁ-j,

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

,

Załączniknr ..1.,., l2o18
do Protokołu WZ z dnia 06.06.2018 roku

UCHWAŁA Nr 09/18

Walnego Zgromadzenia Członków S.M. ,,DOKER"
z dnia 06.06.2018 roku

w sprawie: zatwierdzenia nowego Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej,,DOKER"

Na podstawie § 81 ust. 10 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej ,,DOKER" Walne
Zgromadzenie uchwala co następuje:

1. Zatwierdza
Spółdzielni.

się nowy tekst

2, Nowy tekst Regulaminu Obrad
załącznik do niniejszej uchwały.

§1

Regulaminu

Obrad Walnego Zgromadzenia

Walnego Zgromadzenia Społdzielni stanowi

§2

Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

sekretarz

Walnego Zgromadzenia

Za uchwałą głosowało

osób

Przeciw uchwale głosowało

osób

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

(Nazwisko iimię)

