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§ 1 
Walne Zgromadzenie Członków, działa na podstawie: 
1)   ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze, 
2)   ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych, 
3)   Statutu Spółdzielni. 

 
§ 2 

Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 
-   Walnym Zgromadzeniu – naleŜy rozumieć Walne Zgromadzenia Członków Spółdzielni  
     Mieszkaniowej w Łańcucie, 
-   Spółdzielni – naleŜy rozumieć Spółdzielnię Mieszkaniową w Łańcucie, 
-   Statucie – naleŜy rozumieć Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Łańcucie, 
-   regulaminie – naleŜy  rozumieć  Regulamin  Walnego  Zgromadzenia  Członków Spół- 
    dzielni Mieszkaniowej w Łańcucie, 
-   Radzie Nadzorczej – naleŜy rozumieć  Rada  Nadzorcza Spółdzielni  Mieszkaniowej w 
    Łańcucie, 
-   Zarządzie – naleŜy rozumieć Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Łańcucie, 
-   kolegium – naleŜy  rozumieć  przewodniczących  i  sekretarzy  poszczególnych  części 
    Walnego Zgromadzenia autoryzujących treść podjętych uchwał oraz potwierdzających 
    ich przyjęcie.  
 

§ 3 
1.  Walne  Zgromadzenie  jest najwyŜszym organem Spółdzielni i dla swego odbycia mo- 
     Ŝe być podzielone na trzy części. 
2.  Zasady  podziału  członków  uprawnionych  do  udziału  w  poszczególnych częściach 
     Walnego  Zgromadzenia,  uwzględniając  zasadę  wspólnoty  interesów  wynikających 
     z  zamieszkiwania  w  określonym zespole nieruchomości, ustala Rada Nadzorcza.  
 

§ 4 
 
1.   Członek moŜe brać udział w Walnym Zgromadzeniu tylko osobiście. 
2.   Członek moŜe być obecny i brać udział w  głosowaniu tylko na jednej części Walnego 
      Zgromadzenia,  właściwej  dla miejsca zamieszkania.  Nie dotyczy  to członków Rady  
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      Nadzorczej i Zarządu  Spółdzielni  oraz  członków  oczekujących na zaspokojenie po- 
      trzeb mieszkaniowych. 
3.   Osoby prawne będące członkami Spółdzielni biorą udział w określonej części Walne-  
      go  Zgromadzenia  przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika.                               
      Pełnomocnik  nie moŜe  zastępować  więcej niŜ jednego członka. Pełnomocnik osoby  
      prawnej moŜe być wybierany jako członek Rady Nadzorczej. 
4.   Członkowie nie mający zdolności do czynności prawnych lub członkowie z ograniczo- 
      ną  zdolnością  do  czynności  prawnych  biorą  udział  w  określonej  części Walnego  
      Zgromadzenia przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika. 
      Pełnomocnik   ten  nie  moŜe  być  wybierany   jako  członek   Rady   Nadzorczej   lub  
      Zarządu. 
5.   Członek  ma  prawo  korzystania na własny koszt z pomocy prawnej lub pomocy eks- 
      perta.  Osoby,  z których pomocy  korzysta członek,  nie są uprawnione do zabierania  
      głosu. 
 

§ 5 
Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia naleŜy: 
1)   uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej 
2)   rozpatrywanie sprawozdań  Rady Nadzorczej,  zatwierdzanie  sprawozdań rocznych i  
      sprawozdań finansowych Zarządu oraz podejmowanie uchwał co do wniosków człon- 
      ków Spółdzielni, Rady 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  nadwyŜki bilansowej (dochodu ogólnego) 
      lub sposobu pokrycia strat, 
6)   podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości,  zbycia zakładu lub innej wy- 
      odrębnionej jednostki organizacyjnej, 
7)   podejmowanie  uchwał  w sprawie przystępowania  do innych  organizacji  gospodar- 
      czych i spółdzielczych oraz występowania z nich, 
8)   oznaczanie najwyŜszej sumy zobowiązań jaką zaciągnąć moŜe Spółdzielni, 
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 zmian Statutu Spółdzielni, 
12) wybór delegatów na zjazd związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona, 
13) wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, 
14) uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków, 
15) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej oraz zasad wynagradzania jej członków, 
16) podejmowanie uchwał  w sprawie przystąpienia lub wystąpienia Spółdzielni ze związ- 
       ku spółdzielni,  stowarzyszeń  i  organizacji oraz upowaŜnienia Zarządu do podejmo- 
       wania działań w tym zakresie,  
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17) decydowanie o wyodrębnieniu osiedli pod względem organizacyjnym i gospodarczym 
       oraz zasadach gospodarki finansowej tych osiedli. 
 

§ 6 
1.   Walne  Zgromadzenie  zwołuje Zarząd, przynajmniej  raz w roku w ciągu  6 miesięcy 
      po upływie roku obrachunkowego. 
2.   Walne  Zgromadzenie moŜe  być zwołane  przez Zarząd z waŜnych powodów w kaŜ- 
      dym czasie. 
3.   Zarząd jest obowiązany zwołać Walne Zgromadzenie na Ŝądanie: 

1) Rady Nadzorczej, 
2) 1/10 członków. 

4.   śądanie  zwołania  Walnego Zgromadzenia  powinno być  złoŜone na piśmie  z poda- 
      niem celu jego zwołania. 
5.   W  wypadkach wskazanych w ust. 3,  Walne Zgromadzenie  zwołuje  Zarząd  w takim  
      terminie aby jego pierwsza  część mogła się odbyć  w  ciągu 4 tygodni  od dnia  wnie- 
      sienia Ŝądania. JeŜeli 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 Spół- 
      dzielcza, na koszt Spółdzielni. 
      Wnioskujący  o zwołanie  Walnego Zgromadzenia  powinni wystąpić do związku rewi- 
      zyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona  lub do  Krajowej Rady Spółdzielczej o  
      zwołanie Walnego Zgromadzenia.  
 

 
§ 7 

1.   O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia członkowie,  związek re- 
      wizyjny,  w którym  Spółdzielnia jest zrzeszona  oraz  Krajowa Rada Spółdzielcza za- 
      wiadamiani  są  na piśmie,  co  najmniej  na  21 dni  przed terminem pierwszej części  
      zebrania. 
2.   Zawiadomienie, o  którym mowa w ust. 1 powinno  zawierać informację o miejscu wy- 
      łoŜenia wszystkich  sprawozdań  i projektów uchwał,  które będą  przedmiotem obrad  
      oraz informację o prawie członka do zapoznawania się z tymi dokumentami. 
3.   W przypadku,  gdy  w  porządku obrad  znajduje się  punkt o wyborze członków Rady 
      Nadzorczej,  zawiadomienie  powinno  zawierać  informację  o moŜliwości zgłaszania  
      kandydatów  na członków  Rady.  Zgłoszenia  kandydata  dokonuje się  w terminie 15  
      dni  przed dniem ustalenia terminu odbycia pierwszej części Walnego Zgromadzenia. 

 
§ 8 

1.   Projekty uchwał i Ŝądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Wal- 
      nego Zgromadzenia mają prawo zgłaszać: Zarząd, Rada Nadzorcza i członkowie.  
      Projekty uchwał,  w tym uchwał  przygotowanych  w wyniku tych Ŝądań,  powinny być 
      wykładane,  na co  najmniej 14 dni  przed terminem  pierwszej części  Walnego Zgro- 
      madzenia. 
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2.   Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i Ŝądania, o których mowa w ust. 1, 
      w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia pierwszej części Walnego Zgromadze-    
      nia.  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 niŜ na 3 dni 
      przed posiedzeniem pierwszej części Walnego Zgromadzenia. 
4.   Zarząd jest zobowiązany  do przygotowania  pod względem formalnym i przedłoŜenia 
      pod głosowanie  na kaŜdej części  Walnego Zgromadzenia projektów uchwał i popra- 
      wek zgłoszonych przez członków Spółdzielni. 
5.   Uzupełniony porządek obrad  Walnego Zgromadzenia,  Zarząd wywiesza w siedzibie  
      Spółdzielni oraz na klatkach schodowych budynków. 
 

§ 9 
1.   Walne Zgromadzenie moŜe  podejmować  uchwały jedynie  w sprawach objętych po- 
      rządkiem  obrad  podanym  do  wiadomości  członków  w  terminach  oraz  w sposób  
      określony przepisami Statutu. 
2.   Głosowanie odbywa się jawnie, z wyjątkiem wyborów do organów Spółdzielni. Na Ŝą-  
      danie 1/5  liczby członków  obecnych na danej części Walnego Zgromadzenia, zarzą- 
      dza się głosowanie tajne równieŜ w innych sprawach objętych porządkiem obrad.  
3.   Walne  Zgromadzenie  jest  zdolne  do podejmowania  uchwał bez  względu na liczbę  
      obecnych członków Spółdzielni na  poszczególnych częściach  Walnego Zgromadze- 
      nia.  
4.   KaŜdy  projekt  uchwały  poddaje się głosowaniu  na kaŜdej części Walnego Zgroma- 
      dzenia.  
5.   Uchwały podejmuje się zwykłą większością głosów. 
6.   W sprawach  likwidacji  Spółdzielni i  przeznaczenia  majątku  pozostałego po zaspo- 
      kojeniu zobowiązań  likwidowanej  Spółdzielni,  do podjęcia uchwały  konieczne jest  
      aby  w posiedzeniach  wszystkich  części  Walnego  Zgromadzenia,  na których uch-   
      wala była poddana pod głosowanie, uczestniczyła łącznie, co najmniej połowa ogól- 
      nej liczby uprawnionych do głosowania. 
7.   Większość kwalifikowana wymagana jest: 

1) 2/3 głosów – dla podjęcia uchwały o zmianie Statutu Spółdzielni, 
2) 2/3 głosów – dla podjęcia uchwały o odwołaniu członka Rady Nadzorczej, 
3) 2/3 głosów – dla podjęcia uchwały w sprawie połączenia Spółdzielni, 
4) 3/4 głosów – dla  podjęcia uchwały w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia za- 

                      kładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej, 
5) 3/4 głosów – dla podjęcia uchwały w sprawie podziału lub likwidacji Spółdzielni. 

 
§ 10 

1.   Obrady  poszczególnych części Walnego Zgromadzenia otwiera przewodniczący Ra- 
      dy Nadzorczej lub inny upowaŜniony członek Rady. 
2.   Na  kaŜdej części Walnego Zgromadzenia wybierane jest odrębne prezydium w skła- 
      dzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz. 
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      Wybór prezydium przeprowadza się w głosowaniu jawnym. 
 

§ 11 
1.   Na  kaŜdej części  Walnego Zgromadzenia w głosowaniu jawnym wybierane są spoś- 
      ród obecnych na zebraniu członków Spółdzielni, następujące komisje: 

1) komisja mandatowo-skrutacyjna, w składzie 2-3 osób, której zadaniem jest: 
a)   sprawdzenie kompletności listy obecności  oraz  waŜności  mandatów  pełno- 
      mocników osób prawnych – członków Spółdzielni oraz przedstawicieli osób z  
      z ograniczoną lub pozbawioną zdolnością do czynności prawnych, 
b) sprawdzenie prawidłowości zwołania danej części Walnego Zgromadzenia i 

zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał, 
c) dokonywanie na zarządzenie przewodniczącego danej części Walnego Zgro-

madznia, obliczeń wyników głosowania i podanie tych wyników przewodni-
czącemu, wykonywanie innych czynności związanych z obsługą tajnego lub 
jawnego głosowania, 

2) komisję wyborczą , w składzie 2-3 osób,  której zadaniem jest sprawdzenie prawi- 
dłowości sporządzenia kart wyborczych,  

3) komisja statutowa, w składzie 2-3 osób której zadaniem jest rozpatrzenie, 
zaopiniowanie zmian w Statucie Spółdzielni i przedłoŜenie ich Walnemu Zgroma-
dzeniu Członków, 

4) komisję wnioskową, w składzie 2-3 osób, której zadaniem jest: 
-    uporządkowanie wniosków zgłoszonych w trakcie obrad z podziałem na:  
     wnioski kwalifikujące się do przyjęcia i wnioski kwalifikujące się do odrzucenia 
     i przygotowanie uchwały w tym zakresie. 

2.   O  liczbie  członków  komisji  decyduje  prezydium  poszczególnych  części  Walnego  
      Zgromadzenia, biorąc pod uwagę frekwencje  oraz ilość koniecznych  do wybrania na 
      Zebraniu komisji. 
3.   Komisje wybierają ze swego grona przewodniczącego i sekretarza. 
4.   Komisje  sporządzają protokół ze swej działalności, który podpisują przewodniczący i  
      sekretarz. 
5.   Przewodniczący komisji składają Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z czynności  
      komisji. 
6.   Protokoły  komisji  przekazywane  są  sekretarzowi  danej  części  Walnego  Zgroma- 
      dzenia 
7.   W  wyjątkowych  sytuacjach,  Prezydium  danej części Walnego Zgromadzenia moŜe  
      zastąpić komisje, z wyjątkiem wykonywania  czynności komisji mandatowo-skrutacyj- 
      nej przy głosowaniu tajnym. 
 

§ 12 
1.   Po przedstawieniu kaŜdej  ze  spraw zamieszczonych  w porządku obrad, przewodni- 
      czący danej części Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję, udzielając głosu wg ko- 
      lejności zgłoszeń. 
2.   Walne Zgromadzenie moŜe  podjąć decyzję o przeprowadzeniu dyskusji nad kilkoma  
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      punktami porządku obrad łącznie. 
3.   Czas wystąpienia w dyskusji nie moŜe przekraczać 5 minut. 
4.   Członkom  Rady Nadzorczej,  Zarządu  oraz  przedstawicielom  związku rewizyjnego  
       lub Krajowej Rady Spółdzielczej, głos moŜe być udzielony poza kolejnością. 
5.   Przewodniczący danej części Walnego Zgromadzenia ma prawo zwrócić uwagę oso- 
      bie  zabierającej  głos,  jeŜeli  odbiega  od przedmiotu  dyskusji  lub przekracza  czas  
      przeznaczony  na wypowiedź.  W przypadku nie  zastosowania  się mówcy  do uwag,  
      przewodniczący ma prawo odbierać mu głos. 
6.   Przewodniczący  moŜe odmówić  udzielenia  głosu osobie,  która w danej sprawie juŜ 
      przemawiała. 
7.   W sprawach formalnych przewodniczący zebrania udziela głosu poza kolejnością. Za 
      wnioski w sprawach formalnych uwaŜa się wnioski dotyczące: 

a) sposobu głosowania, 
b) głosowania bez dyskusji, 
c) zakończenia dyskusji, 
d) zamknięcia listy mówców, 
e) zarządzenia przerwy. 

8.   W dyskusji nad wnioskami w sprawach formalnych mogą zabierać  głos jedynie  dwaj  
      mówcy – jeden „za” i jeden „przeciw” wnioskowi. 
9.   Wnioski  w  sprawach  formalnych  przyjmowane  są  w  głosowaniu  jawnym,  zwykłą  
      większością głosów.  
10. Członkowie  Spółdzielni mogą zgłaszać na piśmie niezaleŜnie od zgłaszanych wnios- 
      ków, oświadczenia do protokołu danej części Walnego Zgromadzenia. 
 

§ 13 
1.   Po  zamknięciu  dyskusji nad poszczególnymi  punktami porządku  obrad  przewodni- 
      czący  danej  części  Walnego  Zgromadzenia  zarządza  głosowanie,  jeśli określona  
      sprawa wymaga podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie. 
2.   Przed przystąpieniem  do  głosowania  przewodniczący informuje zebranych o wnios- 
      kach, które zostały zgłoszone do danego punktu porządku obrad i o kolejności głoso- 
      wania nad poszczególnymi  wnioskami.  Wnioski  dalej idące  są  głosowane w pierw- 
      szej kolejności. Wnioskiem  „dalej idącym” jest taki wniosek,  którego przegłosowanie  
      przesądza celowość głosowania wniosków pozostałych. 
3.   Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu odbywa się dla  
      kaŜdego członka Zarządu odrębnie w sposób jawny. 
4.   KaŜda uchwała poddana głosowaniu na danej części Walnego Zgromadzenia powin- 
      na mieć nadany numer kolejny, datę podjęcia i tytuł określający sprawę, w której uch- 
      wała została podjęta. 

 
§ 14 

1.   KaŜda część Walnego Zgromadzenia  moŜe podjąć uchwałę o przerwaniu obrad bez 
      wyczerpania porządku obrad.                                                                                           
      Uchwała ta powinna określać  termin zwołania  kontynuacji przerwanej części Walne- 
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      go Zgromadzenia, nie dłuŜszy niŜ 14 dni. 
2.   Zarząd jest zobowiązany do powiadomienia członków o czasie i miejscu dokończenia 
      przerwanej  części  Walnego Zgromadzenia,  poprzez wywieszenie zawiadomienia w 
      siedzibie Spółdzielni  oraz  na klatkach  schodowych budynków,  na co najmniej 7 dni  
      przed dniem odbycia się przerwanej części Walnego Zgromadzenia. 
 

§ 15 
1.   Uchwałę  uwaŜa  się  za  podjętą,   jeŜeli  była  poddana  pod  głosowanie  na  kaŜdej  
      części Walnego  Zgromadzenia,  a  za  uchwałą  opowiedziała  się  wymagana  więk- 
      szość członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu. 
2.   Spółdzielnia prowadzi rejestr uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie. 
 
 

§ 16 
1.   Z obrad kaŜdej części Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisu- 
      ją przewodniczący i sekretarz zebrania. 
2.   Protokół  i  uchwały  kaŜdej  części  Walnego  Zgromadzenia  są  jawne dla członków  
      Spółdzielni,  przedstawicieli  związku  rewizyjnego,  w  którym  Spółdzielnia  jest zrze- 
      szona oraz dla Krajowej Rady Spółdzielczej. 
3.   Protokoły  z obrad  kaŜdej  części Walnego Zgromadzenia przechowuje Zarząd Spół- 
      dzielni, co najmniej przez 10 lat. 
4.   Przebieg obrad kaŜdej części  Walnego Zgromadzenia moŜe być utrwalony za pomo- 
      cą urządzeń  rejestrujących  dźwięk i obraz, o czym członkowie biorący udział w zeb- 
      raniu powinni być uprzedzeni. 
  

§ 17 
1.   W ciągu 7 dni po odbyciu ostatniej części  Walnego Zgromadzenia,  kolegium w skła- 
      dzie:  przewodniczący  obrad  i sekretarze  poszczególnych części Walnego Zgroma- 
      dzenia na podstawie protokołów tych zebrań, autoryzują treść podjętych uchwał oraz 
      potwierdzają, które uchwały zostały podjęte, a które nie zostały podjęte. 
2.   Protokół z obrad  Kolegium  podpisują  przewodniczący  obrad  i sekretarze poszcze- 
      gólnych części Walnego Zgromadzenia. 
3.   Na protokół  z obrad  Walnego  Zgromadzenia  składają  się  poszczególne  protokoły  
      wszystkich jego części oraz protokół z obrad Kolegium. 
4.   Zarząd  powiadamia członków Spółdzielni  o uchwałach podjętych przez Walne Zgro- 
      madzenie  w ciągu 8 dni  od dnia  odbycia  posiedzenia  Kolegium  –  poprzez wywie- 
      szenie uchwał na tablicy ogłoszeń w biurze Spółdzielni  i  zamieszczenia ich treści na  
      stronie internetowej.  

§ 18 
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 nie 
      będące  członkami Spółdzielni, którzy biorą udział w Walnym Zgromadzeniu jako peł- 
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      nomocnicy osób prawnych. 
 
 

§ 19 
1.   Zgłoszenia kandydatów odbywają się na piśmie, na kartach zgłoszeń z podaniem: 

a) imienia i nazwiska kandydata, adresu zamieszkania  i telefonu kontaktowego, 
b) imion i nazwisk osób zgłaszających z podaniem adresu lokalu, z którym związane 

jest członkostwo. 
2.   Zgłoszenie kandydata powinno być poparte przez co najmniej 10 członków. 
3.   Karta zgłoszenia kandydata powinna być  dostarczona do  biura Spółdzielni na 15 dni  
      przed wyznaczonym terminem pierwszej części Walnego Zgromadzenia. 
4.   Do karty zgłoszenia winno być dołączone  oświadczenie  o  wyraŜeniu zgody na kan- 
      dydowanie, zawierające ponadto niŜej opisane informacje: 

a) adres lokalu, z którym związane jest członkostwo, 
b) liczba kadencji pełnionych w Radzie Nadzorczej,  
c) zatrudnienie w Spółdzielni, 
d) prowadzenie działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni, 
e) pozostawanie w sporze sądowym ze Spółdzielnią, 
f) zalegania z wnoszeniem opłat eksploatacyjnych, 
g) oświadczenie, Ŝe kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo 

umyślne przeciwko mieniu, dokumentom lub przestępstwo karno-skarbowe. 
5.   Listę  zgłoszonych  kandydatów  na  członków Rady Nadzorczej sporządza Zarząd w  
      oparciu o dostarczone  w terminie kompletne listy zgłoszeń wraz z podpisanym przez  
      kandydata oświadczeniem 
6.   W przypadku  nie złoŜenia oświadczenia bądź nie spełnienia warunków wymaganych 
      w oświadczeniu,  zgłoszenie uwaŜa się za nieskuteczne,  a kandydata nie umieszcza   
       się na liście. 
       Kandydaci  zgłoszeni  na  listach  mają  prawo  zaprezentowania  się  na  wszystkich  
       częściach Walnego Zgromadzenia. Członkowie mogą kandydatom zadawać  pytania 
       dotyczące: 

a) wykształcenia, 
b) wykonywanego zawodu, 
c) doświadczenia w pracy społecznej, 
d) zamierzeniach związanych z pracą w Radzie Nadzorczej.  

7.   Członkowie  Komisji  mandatowo-skrutacyjnej  nie mogą  kandydować do  Rady Nad- 
      zorczej. 
 

§ 20 
1.   Wybory  członków  Rady Nadzorczej  przeprowadza się  za pomocą kart wyborczych,  
      na  których  w  kolejności  alfabetycznej umieszczone są nazwiska i imiona kandyda- 
      tów zgłoszonych w trybie określonym w § 19. 
2.   Głosujący skreśla nazwiska kandydatów, na których nie głosuje. Głosowanie odbywa  
      się poprzez złoŜenie karty wyborczej do urny w obecności komisji mandatowo-skruta- 
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      cyjnej. 
3.   Głos jest niewaŜny, jeŜeli:  

a) zawiera większą liczbę nazwisk niŜ lista sporządzona przez Zarząd, 
b) karta wyborcza jest przekreślona, 
c) zawiera więcej nazwisk nie skreślonych niŜ liczba miejsc w Radzie Nadzorczej. 

4.   Liczbę głosów oddanych  na  poszczególnych kandydatów oblicza Komisja mandato- 
      wo-skrutacyjna, która z czynności tych sporządza protokół. 
      Przewodniczący  komisji  ogłasza  wyniki głosowania odbytego na  danej części Wal- 
      nego Zgromadzenia. 
5.   Do Rady Nadzorczej zostają  wybrani kandydaci,  którzy uzyskali  kolejno największą  
      liczbę oddanych głosów. 
      Pełną listę  członków  Rady  Nadzorczej  stwierdza  Kolegium  na  podstawie  uchwał   
      dotyczących wyborów, podjętych na kaŜdej części Walnego Zgromadzenia. 
6.  JeŜeli w  wyniku wyborów,  po  podsumowaniu  oddanych  na  poszczególnych  częś- 
      ciach  Walnego Zgromadzenia głosów,  dwóch  lub więcej kandydatów uzyska równą  
      liczbę  głosów  i  spowoduje  to  przekroczenie  liczby wybranych osób w stosunku do  
      ilości miejsc w Radzie Nadzorczej,  Kolegium  dokonuje wyboru spośród nich członka  
      Rady w drodze losowania. 
7.   Na  miejsce  członka  Rady  Nadzorczej,  który utracił mandat do Rady, wchodzi nas- 
      tępny z listy kandydatów, który uzyskał w wyborach największą ilość głosów. 
 
 

§ 21 
Postanowienia dotyczące wyborów na członków Rady Nadzorczej stosuje się odpo-
wiednio przy wyborach delegatów na Zjazd Związku, w którym Spółdzielnia jest zrze-
szona oraz delegata na Kongres Spółdzielczości. 
 
 

§ 22 
1.   Uchwały  Walnego  Zgromadzenia  obowiązują wszystkich członków Spółdzielni oraz 
      wszystkie jej organy. 
2.   O tym czy uchwała  jest sprzeczna  z ustawą, postanowieniami Statutu bądź dobrymi  
      obyczajami lub godzi w interesy Spółdzielni albo ma na celu pokrzywdzenie jej człon- 
      ka  moŜe decydować  wyłącznie  sąd,  w postępowaniu ustalającym niewaŜność uch- 
      wały bądź w postępowaniu o jej uchylenie. 
3.   Powództwo o  uchylenie  uchwały Walnego Zgromadzenia  powinno być wniesione w  
      ciągu  6 tygodni  od dnia  odbycia ostatniej  części Walnego Zgromadzenia, jeŜeli zaś 
      powództwo  wnosi członek nieobecny  na zebraniu  na skutek  jego wadliwego zawia- 
      domienia – w ciągu 6 tygodni  od daty powzięcia wiadomości przez członka o uchwa- 
      le, nie później jednak  niŜ po upływie roku od odbycia ostatniej  części Walnego Zgro- 
      madzenia.1 
4.   Prawo zaskarŜenia  uchwały  w sprawie wykluczenia  lub wykreślenia  z  członkostwa  
      w Spółdzielni przysługuje wyłącznie członkowi, którego uchwała dotyczy. 




