
UCHWAŁA Nr ……/2020 

z dnia ……………… 2020r. 

 

……… Części Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Międzyzakładowej 

Spółdzielni Mieszkaniowej  „Budowlanka” w Oświęcimiu ul. Bałandy 1 w sprawie:  

 

zatwierdzenia zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej MSM „BUDOWLANKA” 

w Oświęcimiu 

 

…Część Walnego Zgromadzenia Członków Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Budowlanka” w Oświęcimiu, działając na podstawie  § 20 pkt 14 Statutu Spółdzielni  

postanawia  

 

§1 

 

Dokonać następujących zmian w Regulaminie: 

 

1. §3 otrzymuje brzmienie: 

1. „ Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona: 

 - Przewodniczącego, 

 - Zastępcę, 

 - Sekretarza. 

2. Dokumenty sporządzone przez Radę Nadzorczą oraz korespondencję wysyłaną w 

imieniu Rady Nadzorczej podpisują przewodniczący albo jego zastępca wraz z 

sekretarzem. 

3. Rada Nadzorcza powołuje ze swego grona Komisje Rewizyjną, Komisję GZM i 

Inwestycji oraz inne komisje stałe i doraźne (dla realizacji określonych zadań) ustalając 

jednocześnie zakres ich działania. 

4. Każdy Członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest być członkiem co najmniej jednej 

komisji stałej. 

5. Na pierwszym posiedzeniu Rada Nadzorcza powołuje ze swego grona: 

- Komisję Rewizyjną - w składzie co najmniej 5 osób, 

- Komisję GZM i Inwestycji – w składzie co najmniej 5 osób, 

- inne Komisje wg decyzji Rady Nadzorczej - w składzie co najmniej 3- osobowym. 

W miarę potrzeby Rada może powołać do pracy w komisji z głosem doradczym osoby 

nie będące członkami Rady. 

6. Przewodniczącego Komisji wybiera Rada Nadzorcza z członków danej komisji. 

7. Przewodniczący Rady, Zastępca Rady i Sekretarz nie mogą być przewodniczącym 

komisji.  

8. Komisja może wystąpić do Rady Nadzorczej o odwołanie członka komisji,  który  nie 

uczestniczy w jej posiedzeniach lub nie bierze udziału w jej pracach. 

9. Komisje działają zgodnie z planami pracy zatwierdzonymi przez Radę Nadzorczą. 

10. Sprawozdania i wnioski komisje przedkładają do rozpatrzenia Radzie Nadzorczej. 

Stanowiska komisji mają charakter opiniodawczy i są podstawą do podejmowania 

uchwał przez Radę Nadzorczą. 

11. Pracami komisji kieruje jej przewodniczący, a w razie jego nieobecności - zastępca - w 

przypadku jego powołania. 

 

 



2. §9 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Za nieobecność na posiedzeniu Rady Nadzorczej potrąca się 15% z należnego 

miesięcznego ryczałtu.” 

3. W §9 dodaje się ust. 3 w następującym brzmieniu: 

„3. Za nieobecność na posiedzeniu komisji potrąca się 10% z należnego miesięcznego 

ryczałtu.” 

4. W §9 dodaje się ust. 4 w następującym brzmieniu: 

„4. Zapis ustępu 3 nie stosuje się w stosunku do członka komisji będącego 

jednocześnie Przewodniczącym Rady Nadzorczej.” 

5. W §9 dodaje się ust. 5 w następującym brzmieniu: 

„5. W przypadku nieobecności na wcześniej zaplanowanych posiedzeniach Rady 

i Komisji w ciągu miesiąca ryczałt nie przysługuje.” 

 

 

§2 

 

Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółdzielni, do sporządzenia tekstu jednolitego 

Regulaminu Rady Nadzorczej.  

 

§3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od zarejestrowania zmian 

Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.  

 

 


