
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 Statutu Spółdzielni MSM „BUDOWLANKA” 

w Oświęcimiu 

 

…Część Walnego Zgromadzenia Członków Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej  

„Budowlanka” w Oświęcimiu, działając na podstawie  § 20 pkt 9 Statutu Spółdzielni  

postanawia  

 

§1 

 

Dokonać następujących zmian w Statucie: 

 

1. W §40 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: 

„1. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują w formie miesięcznego ryczałtu bez 

względu na ilość posiedzeń wynagrodzenie w wysokości 50% minimalnego 

wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Przewodniczący Rady Nadzorczej otrzymuje 

miesięczny ryczałt w wysokości 60% minimalnego wynagrodzenia za pracę, zaś 

przewodniczący poszczególnych komisji otrzymują ryczałt w wysokości 55% 

minimalnego wynagrodzenia za pracę.” 

2. W §40 dodaje się ust. 1a o następującym brzmieniu: 

„1a. Za nieobecność na posiedzeniu Rady Nadzorczej potrąca się 15% z należnego 

miesięcznego ryczałtu. 

3. W §40 dodaje się ust. 1b o następującym brzmieniu: 

„1b. Za nieobecność na posiedzeniu komisji potrąca się 10% z należnego 

miesięcznego ryczałtu.” 

4. W §40 dodaje się ust. 1c o następującym brzmieniu: 

„1c. Zapis ustępu 1b nie stosuje się w stosunku do członka komisji będącego 

jednocześnie Przewodniczącym Rady Nadzorczej.” 

5. W §40 dodaje się ust. 1d o następującym brzmieniu: 

„1d. W przypadku nieobecności na wcześniej zaplanowanych posiedzeniach Rady 

i Komisji w ciągu miesiąca ryczałt nie przysługuje.” 

6. §41 otrzymuje brzmienie: 

1. „ Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona: 

 - Przewodniczącego, 

 - Zastępcę, 

 - Sekretarza. 

2. Przewodniczący Rady wraz z Zastępcą i Sekretarzem organizują pracę Rady 

Nadzorczej. 

3. Rada Nadzorcza powołuje spośród swego grona Komisję Rewizyjną, Komisję GZM 

i Inwestycji oraz inne komisje stałe i doraźne. 



4. Szczegółowy tryb zwoływania posiedzeń, obradowania i podejmowania uchwał 

oraz inne sprawy organizacyjne Rady Nadzorczej określa regulamin uchwalony 

przez Walne Zgromadzenie Członków.  

 

§2 

 

Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółdzielni, do sporządzenia tekstu jednolitego 

Statutu.  

 

§3 

 

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

Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.  

 

 

 

 


