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I.POSTANOWIENIA OGOLNE

1   ••     :

Walne Zgromadzenie jest najwyzszym organem Spoldzielni dzialaj^cym na

podstawie:

1)przepisow ustawy z dnia 16 wrzesnia 1982 r. - Prawo Spoldzielcze (tekst

jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1560 z pozn. zm.);

2)przepisow ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spoldzielniach mieszkaniowych

(tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 845 , zpozn. zm.), zwanej dalej ,,ustaw^

o spoldzielniach mieszkaniowych",

3)Statutu Spoldzielni;
4)niniejszego Regulaminu.

2
Ilekroc w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

1)Spoldzielni -   nalezy przez to rozumiec Warszawsk^ Spoldzielni^

Mieszkaniow^ ,,Ochota" (w skrocie - WSM ,,Ochota");

2)Statucie - nalezy przez to rozumiec Statut WSM ,,Ochota";

3)Zarz^dzie - nalezy przez to rozumiec Zarz^d WSM ,,Ochota".

3
Zakres kompetencji i rodzaj spraw nalez^cych do wyl^cznej wlasciwosci

Walnego Zgromadzenia okresla Statut oraz ustawa - Prawo spoldzielcze.

II.UPRAWNIENI DO UDZIALU W WALNYM ZGROMADZENIU
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1.  Czlonek moze uczestniczyc w Walnym Zgromadzeniu osobiscie albo przez

pelnomocnika, a czlonek o ograniczonej zdolnosci do czynnosci prawnych lub
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niemaj^cy tej zdolnosci przez swoich przedstawicieli ustawowych.

2.Czlonek b^d^cy osob^ prawn^ moze uczestniczyc w Walnym Zgromadzeniu

przez ustanowionego w tym celu pelnomocnika.

3.Pelnomocnik nie moze zast^powac wi^cej niz jednego czlonka.

4.Petnomocnictwo do udziahi w Walnym Zgromadzeniu Spoldzielni powinno bye

udzielone na pismie pod rygorem niewaznosci i dol^czone do protokohi Walnego

Zgromadzenia. Lista pelnomocnictw podlega  odczytaniu po rozpocz^ciu

Walnego Zgromadzenia. Pelnomocnictwo powinno zawierac co najmniej:

1)imi^ i naZwisko czlonka, numer w rejestrze czlonkow oraz numer i seri^

dowodu osobistego lub numer innego dokumentu tozsamosci czlonka,

2)adres i rodzaj prawa do lokalu w zasobach Spoldzielni, do ktorego czlonkowi

przysluguje lub b^dzie przyshigiwac prawo,

3)imi^ i naZwisko pelnomocnika, jego adres zamieszkania oraz numer i seri^

dowodu osobistego lub numer innego dokumentu tozsamosci ze zdj^ciem,

4)dat^ Walnego Zgromadzenia Geg cz^sci) na ktorym pelnomocnik ma

reprezentowac czlonka,

5)wlasnor^czny czytelny podpis czlonka udzielaj^cego pelnomocnictwa.

5.Czlonek Zarz^du ani pracownik Spoldzielni nie moze bye pelnomocnikiem na

Walnym Zgromadzeniu.

5
W Walnym Zgromadzeniu maj^ prawo uczestniczyc z glosem doradczym

przedstawiciele zwi^zku rewizyjnego, w ktorym Spoldzielnia jest zrzeszona,

przedstawiciele Krajowej Rady Spoldzielczej oraz zaproszeni goscie. Pracownicy

Spoldzielni, jezeli nie s^ czlonkami Spoldzielni, uczestnicz^ w Walnym

Zgromadzeniu z glosem doradczym. Czlonkowie Rady mog^ uczestniczyc w kazdej

cz^sci Walnego Zgromadzenia po uzyskaniu delegacji Rady Nadzorczej do

uczestnictwa.
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1.Czlonkowie Spoldzielni, ktorzy w post^powaniu wewn^trzspoldzielczym zlozyli

odwolania od uchwal Rady Nadzorczej do Walnego Zgromadzenia mog^ je

przedstawic i uzasadnic podczas obrad Walnego Zgromadzenia. W przypadku

odbywania Walnego Zgromadzenia w cz^sciach, czlonkowie ci maj^ prawo

przedstawic je podczas trwania kazdej cz^sci Walnego Zgromadzenia

2.Czlonek ma prawo na Walnym Zgromadzeniu albo jego cz^sci do korzystania

na wlasny koszt zpomocy prawnej lub pomocy eksperta. Osoby, z ktorych

pomocy korzysta czlonek:



1)nie s^ uprawnione do zabierania glosu,

2)wpisywane s^ przez upowaznionych pracownikow Spoldzielni na list?

ekspertow i pomocy prawnej, po okazaniu dokumentu tozsamosci ze

zdj?ciem,

3)zobowi^zane s^ do podpisania przygotowanego przez Zarz^d Spoldzielni

oswiadczenia o zachowaniu poufhosci  danych osobowych czlonkow

Spoldzielni, czlonkow Zarz^du i pracownikow Spoldzielni oraz innych

informacji i danych stanowi^cych tajemnic? przedsi?biorstwa Spoldzielni,

uzyskanych w trakcie Walnego Zgromadzenia lub jego cz?sci.

3. Eksperci lub osoby, z ktorych pomocy prawnej korzystaj^ czlonkowie nie mog^

uczestniczyc w Walnym Zgromadzeniu albo jego cz?sci podczas rozpatrywania

odwolah innych czlonkow Spoldzielni.

III.   ORGANIZACJA I PRZEBIEG WALNEGO ZGROMADZENIA
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1.Walne Zgromadzenie albo kazda jego cz?sc s^ wazne niezaleznie od liczby

obecnych czlonkow.

2.Walne Zgromadzenie albo kazd^ jego cz^sc otwiera Przewodnicz^cy Rady

Nadzorczej lub upowazniony przez niego czlonek Rady. Po otwarciu Walnego

Zgromadzenia albo jego cz^sci  Przewodnicz^cy Rady Nadzorczej   lub

upowazniony przez niego czlonek Rady Nadzorczej odczytuje list^ pisemnych

pelnomocnictw, udzielonych przez czlonkow Spoldzielni do udzialu w Walnym

Zgromadzeniu albo jego cz?sci.

3.Po odczytaniu listy pelnomocnictw, o ktorej   mowa w ust.  2,  Walne

Zgromadzenie albo kazda jego cz?sc wybiera sposrod  obecnych czlonkow

Spoldzielni 3 osoby, ktore  stanowi^ Prezydium Walnego Zgromadzenia

w skladzie: Przewodnicz^cy obrad, Sekretarz i Asesor Walnego Zgromadzenia

albo jego cz?sci. Pelnomocnik osoby fizycznej nie moze wchodzic w sklad

Prezydium oraz komisji Walnego Zgromadzenia (jego poszczegolnych cz?sci).

4.Obrady  Walnego  Zgromadzenia  albo  kazdej    jego  cz?sci  prowadzi

Przewodnicz^cy obrad Walnego Zgromadzenia albo jego cz?sci lub inny

upowazniony przez niego czlonek Prezydium.

5.Dla realizacji prawidlowego przebiegu Walnego Zgromadzenia albo kazdej jego

cz?sci, zabezpieczenie organizacyjno-porz^dkowe sprawuje Zarz^d Spoldzielni

poprzez wyznaczonych pracownikow lub inne wskazane osoby.



Obliczania glosow podczas trwania Walnego Zgromadzenia albo jego cz?sci, do

czasu wybrania i ukonstytuowania si? Komisji Skrutacyjnej, dokonuje wybrane

Prezydium i obstuga organizacyjno-porz^dkowa Walnego Zgromadzenia albo

jego cz?sci, wyznaczona przez Zarz^d Spoldzielni.

6.Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia podany jest do wiadomosci czlonkow

poprzez jego wytozenie w terminach przewidzianych dla innych dokumentow

przed Walnym Zgromadzeniem albo jego pierwsz^ cz?sci^ oraz podczas trwania

obrad.

7.Czlonek ma prawo zlozyc na pismie propozycje zmian tresci regulaminu obrad

Walnego Zgromadzenia w trybie okreslonym w Statucie, a przewidzianym dla

zglaszania projektow uchwal i z^dania zamieszczenia oznaczonych spraw

w porz^dku obrad Walnego Zgromadzenia.

8.Po  wyborze  Prezydium Walnego  Zgromadzenia  albo  jego  cz?sci,

Przewodnicz^cy obrad Walnego Zgromadzenia albo jego cz?sci zarz^dza

glosowanie w sprawie przyj?cia proponowanego porz^dku obrad. W przypadku

podziahi Walnego Zgromadzenia na cz?sci, jego cz?sc nie moze skreslic

zporz^dku obrad poszczegolnych spraw lub odroczyc ich rozpatrzenia do

nast?pnego Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie albo jego cz?sc moze

zmienic kolejnosc rozpatrywania spraw w porz^dku obrad. Wprowadzenie do

porz^dku obrad nowych spraw, w ktorych maj^ zapasc uchwaly, nie jest

dopuszczalne.
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1.Przewodnicz^cy obrad Walnego Zgromadzenia albo jego cz?sci kieruje obradami

zgodnie z ustalonym porz^dkiem obrad, przepisami prawa i Statutu oraz

postanowieniami niniejszego Regulaminu.

Do zadan Przewodnicz^cego obrad Walnego Zgromadzenia albo jego cz?sci

nalezy w szczegolnosci:

1)dbanie o sprawny i prawidlowy przebieg obrad,

2)udzielanie i odbieranie glosu,

3)czuwanie nad rzeczowym przebiegiem obrad,

4)wydawanie stosownych zarz^dzen porz^dkowych,

5)zarz^dzanie przerwy w obradach,

6)zarz^dzanie glosowan oraz czuwanie nad ich prawidlowym przebiegiem,

7)dopilnowanie wyczerpania porz^dku obrad.

2.Do zadan  Sekretarza Walnego Zgromadzenia  albo jego cz?sci  nalezy

w szczegolnosci:



1)przyjmowanie,  odnotowywanie  i  przekazywanie  Przewodnicz^cemu

obrad Walnego Zgromadzenia albo jego cz^sci wnioskow i oswiadczen

zglaszanych przez czlonkow do Prezydium,

2)odnotowywanie wynikow przeprowadzonych glosowah jawnych,

3)prowadzenie list  kandydatow na czlonkow Komisji   Regulaminowych

Walnego Zgromadzenia albo jego cz^sci,  odbieranie od kandydatow

oswiadczen o wyrazeniu zgody na kandydowanie oraz odnotowywanie na

liscie wynikow przeprowadzonych glosowan,

4)odebranie od Komisji protokolow z dzialania tych Komisji oraz sprawdzenie

tych protokolow pod wzgl^dem ich poprawnosci formalno-prawnej,

5)prowadzenie obrad Walnego Zgromadzenia albo jego cz^sci podczas

chwilowej nieobecnosci na sali Przewodnicz^cego.

3. Do zadah Asesora Walnego Zgromadzenia albo jego cz^sci nalezy pomoc

Przewodnicz^cemu obrad Walnego Zgromadzenia albo jego cz^sci

wprowadzeniu obrad, a w szczegolnosci: liczenie glosow oddanych przez

czlonkow w przeprowadzonych glosowaniach (do czasu podj^cia pracy przez

Komisj^ Skrutacyjn^) i przekazywanie wynikow tych glosowan Sekretarzowi

Walnego Zgromadzenia albo jego cz^sci. W przypadku wyboru Komisji

Wyborczej lub Wnioskowej w skladzie 1 osoby, Asesor Walnego Zgromadzenia

albo jego cz^sci pomaga w pracach tych komisji.
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Czlonkowie obecni na Walnym Zgromadzeniu albo jego cz^sci wybieraj^ ze swego

grona:

1. Komisj^ Skrutacyjn^ w skladzie 3 osob, ktorej zadaniem jest:

a)sprawdzenie, czy listy obecnosci czlonkow s^ kompletne oraz zbadanie

waznosci pelnomocnictw, posiadanych przez osoby reprezentuj^ce czlonkow -

osoby prawne i fizyczne,

b)zaprezentowanie czlonkom sposobu glosowania,

c)dokonywanie obliczania wynikow glosowan,

d)przeprowadzenie  glosowania tajnego w celu wyboru czlonkow Rady

Nadzorczej i Rady Osiedla oraz podanie wynikow glosowania,

e)sprawdzanie prawidlowosci oddania glosow,

f)przedkladanie odpowiednich sprawozdah,

g)wykonywanie innych czynnosci zwi^zanych z obslug^ techniczn^ glosowan.

Do skladu Komisji Skrutacyjnej nie mog^ bye wybrani czlonkowie, ktorzy



kandyduJ^ w wyborach do Rady Nadzorczej lub Rady Osiedla.

W przypadku stwierdzenia nieprawidlowosci w przebiegu glosowania Komisja

Skrutacyjna   ma   obowi^zek  niezwlocznego  powiadomienia  o   tym

Przewodnicz^eego  obrad Walnego Zgromadzenia albo jego cz?sci  oraz

jednoczesnego zgloszenia wnioskow, co do dalszego post?powania.

Po wyborze  Komisji    Skrutacyjnej    upowazniony  pracownik  Spoldzielni

przekazuje ww. Komisji listy obecnosci uczestnikow Walnego Zgromadzenia lub

jegocz?sci.'•:

2.Komisj? Wnioskow^ w skladzie 1-3 osob, ktprej zadaniem jest rozpatrzenie pod

wzgl?dem formalnym i rzeczowym wnioskow zgloszonych w toku obrad oraz

przedlozenie ich Walnemu Zgromadzeniu albo jego cz?sci w formie informacji

celem skierowania do rozpatrzenia przez  odpowiednie  organy statutowe

Spoldzielni.

3.Komisj? Wyborcz^ w skladzie 1-3 osob, ktorej zadaniem jest ustalenie listy

kandydatow wybieranych do Rady Osiedla oraz wykonywanie innych czynnosci

zwi^zanych  z  przygotowaniem wyborow (m.in.  sprawdzenie  kart    do

glosowania).

4.Inne komisje - w miar potrzeb.
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1.Kazda Komisja wybiera ze swego grona przewodnicz^cego.

2.Uchwaly Komisji zapadaj^ zwykl^ wi^kszosci^ glosow. Czlonek Komisji ma

prawo zglosic odr^bne zdanie z prawem uzasadnienia swego stanowiska wobec

Walnego Zgromadzenia albo jego cz^sci.
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1.Z czynnosci Komisji  sporz^dza si^ protokoly, ktore po podpisaniu przez

przewodnicz^cego Komisji lub wszystkich Czlonkow Komisji, przekazywane s^

Sekretarzowi Walnego Zgromadzenia albo jego cz?sci.

2.Przewodnicz^cy Komisji skladaj^ Walnemu Zgromadzeniu albo jego cz?sci

sprawozdanie z czynnosci Komisji.
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1. Po przedstawieniu spraw zamieszczonych w porz^dku obrad i uzyskaniu w tym

zakresie ewentualnych dalszych wyjasnien od przedstawicieli Zarz^du lub Rady

Nadzorczej, Przewodnicz^cy obrad Walnego Zgromadzenia albo jego cz?sci

otwiera dyskusj?, udzielaj^c glosu w kolejnosci zglaszania si?. Zglaszaj^cy si?



podaje numer mandatu oraz imi? i nazwisko.

2.Kazda z osob uprawnionych do udziahi w dyskusji ma prawo do jednego

trzyminutowego wyst^pienia i trzyminutowej repliki.

3.Na zarz^dzenie Przewodnicz^cego obrad Walnego Zgromadzenia albo jego cz?sci

zgloszenia do dyskusji nalezy skladac na pismie z podaniem imienia i nazwiska

do Sekretarza Walnego Zgromadzenia albo jego cz?sci.

4.Czlonkom Zarz^du i Rady Nadzorczej oraz przedstawicielom Krajowej Rady

Spoldzielczej  i zwi^zku rewizyjnego, w ktorym Spoldzielnia jest zrzeszona,

przyshiguje prawo zabierania glosu poza kolejnosci^.

5.Przewodnicz^cy obrad Walnego Zgromadzenia albo jego cz?sci ma prawo

zwrocic uwag? mowcy, ktory odbiega od tematu dyskusji lub przekracza czas

ustalony dla przemowien. Osobom niestosuj^cym si^ do uwag, Przewodnicz^cy

obrad Walnego Zgromadzenia moze odebrac glos.

6.Przewodnicz^cy obrad Walnego Zgromadzenia albo jego cz?sci moze odmowic

udzielenia glosu osobie, ktora w danej sprawie juz przemawiala. Nie dotyczy to

czlonkow Rady  Nadzorczej,    Zarz^du,  reprezentantow Krajowej    Rady

Spoldzielczej i zwi^zku rewizyjnego, w ktorym Spoldzielnia jest zrzeszona.

7.W sprawach formalnych Przewodnicz^cy obrad Walnego Zgromadzenia albo

jego cz?sci udziela glosu poza kolejnosci^. Za wnioski w sprawach formalnych

uwaza si? wnioski w przedmiocie  sposobu obradowania i  glosowania,

w szczegolnosci dotycz^ce:

a)glosowania bez uprzedniego przeprowadzenia dyskusji,

b)przerwania dyskusji,

c)zamkni?cia listy mowcow,

d)ograniczenia czasu przemowien,

e)zarz^dzania przerwy w obradach,

f)kolejnosci i sposobu glosowania uchwal i zgloszonych wnioskow.

W dyskusji nad wnioskami w sprawach formalnych mog^ zabrac glos jedynie

dwaj mowcy: jeden ,,za" i jeden ,,przeciw" wnioskowi.
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1. Po zamkni?ciu dyskusji, jezeli sprawa wymaga podj?cia uchwaly przez Walne

Zgromadzenie, Przewodnicz^cy obrad Walnego Zgromadzenia albo jego cz?sci

poddaje uchwaly pod glosowanie. Jezeli do uchwaly wplyn?ly poprawki

czlonkow Spoldzielni zgloszone na podstawie ustawy o spoldzielniach

mieszkaniowych, poprawki s^ glosowane przed glosowaniem uchwaly. Poprawki



najdalej id^ce s^ glosowane w pierwszej kolejnosci.

2. Glosowanie w sprawie udzielenia czlonkom Zarz^du absolutorium odbywa si? po

rozpatrzeniu: sprawozdania finansowego i z dzialalnosci Zarz^du, z wykonania

zalecen polustracyjnych, oraz po rozpatrzeniu sprawozdania i wnioskow Rady

Nadzorczej. Glosowanie w sprawie absolutorium odbywa si? oddzielnie

w stosunku do kazdego czlonka Zarz^du.
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1.Glosowanie odbywa si? jawnie z wyj^tkiem wyboru czlonkow Rady

Nadzorczej i Rady Osiedla oraz odwolania czlonkow Rady Nadzorczej,

Rady Osiedla oraz czlonkow Zarz^du.

2.Jawne glosowanie na Walnym Zgromadzeniu albo jego cz?sci moze bye

przeprowadzone z zastosowaniem obshiguj^cego je elektronicznego systemu

oddawania i zliczania glosow.
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1.Walne Zgromadzenie moze podejmowac uchwaly jedynie w sprawach obj?tych

porz^dkiem obrad podanym do wiadomosci czlonkow, wterminie i w sposob

okreslony w Statucie Spoldzielni.

2.Jesli Walne Zgromadzenie odbywa si? w cz?sciach, kazdy projekt uchwaly

poddaje si? glosowaniu na kazdej cz?sci Walnego Zgromadzenia.

3.Uchwaly na Walnym Zgromadzeniu albo na jego kazdej cz?sci podejmowane s^

zwykl^ wi?kszosci^ glosow, chyba ze ustawa o spoldzielniach mieszkaniowych

lub   Statut   wymaga  uzyskania  kwalifikowanej     wi?kszosci   glosow.

Kwalifikowanej wi?kszosci glosow wymagaj^ nast?puJ^ce uchwaly Walnego

Zgromadzenia:

1)zmiana Statutu - 2/3 glosow,

2)odwolanie czlonka Rady Nadzorczej - 2/3 glosow,

3)l^czenie si? Spoldzielni - 2/3 glosow,

4)likwidacja Spoldzielni - 3A glosow.

4.Uchwal? uwaza si? za podj?t^, jezeli byla poddana pod glosowanie Walnego

Zgromadzenia albo jego wszystkich cz?sci, a za uchwal^ opowiedziala si?

wymagana w ustawie lub  Statucie wi?kszosc  ogolnej   liczby czlonkow

uczestnicz^cych w Walnym Zgromadzeniu.  Czlonkami uczestnicz^cymi

w Walnym Zgromadzeniu s^ wszyscy czlonkowie obecni na tym Zgromadzeniu

albo na jego wszystkich cz?sciach, ktorzy wzi?li udzial w glosowaniu,

niezaleznie od tego czy glosowali ,,za", ,,przeciw", czy ,,wstrzymali si? od



glosu". Dla podj?cia uchwaly przy obliczaniu wymaganej wi?kszosci glosow

uwzgl?dnia si? glosy oddane ,,za", giosy oddane ,,przeciw" oraz giosy

,,wstrzymuJ4ce si?".

5.Poddaniem uchwaly pod glosowanie wszystkich cz?sci Walnego Zgromadzenia -
w rozumieniu art. 8 3 ust. 9 ustawy o spoldzielniach mieszkaniowych jest obj?cie

jej projektu porz^dkiem obrad Walnego Zgromadzenia.

6.W sprawach likwidacji Spoldzielni i przeznaczenia maj^tku pozostalego po

zaspokojeniu zobowi^zah likwidowanej   Spoldzielni, do podj?cia uchwaly

konieczne jest aby w Walnym Zgromadzeniu, pa ktorym uchwala byla poddana

pod glosowanie, uczestniczyla co najmniej polowa ogolnej liczby uprawnionych

do glosowania, a przy podziale Walnego Zgromadzenia na cz?sci - do podj?cia

uchwaly konieczne jest, aby w posiedzeniach  wszystkich cz?sci Walnego

Zgromadzenia, na ktorych uchwala byla poddana pod glosowanie, uczestniczyla

l^cznie co najmniej polowa ogolnej liczby uprawnionych do glosowania.

6a. W sprawach zbycia nieruchomosci, zbycia zakladu lub innej wyodr?bnionej

jednostki organizacyjnej do podj?cia uchwaly konieczne jest, aby w Walnym

Zgromadzeniu, na ktorym uchwala byla poddana pod glosowanie, uczestniczyla

co najmniej jedna dziesi^ta ogolnej liczby uprawnionych do glosowania, a przy

podziale Walnego Zgromadzenia na cz?sci - do podj?cia uchwaly konieczne jest,

aby w posiedzeniach wszystkich cz?sci Walnego Zgromadzenia, na ktorych

uchwala byla poddana pod glosowanie, uczestniczyla l^cznie co najmniej jedna

dziesi^ta ogolnej liczby uprawnionych do glosowania. Zapis zdania poprzedniego

nie ma zastosowania w sprawach zamiany nieruchomosci na rzecz jednostek

samorz^du terytorialnego lub Skarbu Pahstwa.

7.Kazdemu czlonkowi na Walnym Zgromadzeniu albo jego cz?sci przysluguje

tylko jeden glos decyduj^cy w danym glosowaniu.

8.Wyniki glosowania oglasza Przewodnicz^cy obrad Walnego Zgromadzenia albo

jego cz?sci lub Przewodnicz^cy Komisji Skrutacyjnej.

9.Po  wyczerpaniu wszystkich spraw zamieszczonych w porz^dku  obrad

Przewodnicz^cy oglasza zamkni?cie obrad Walnego Zgromadzenia albo jego

cz?sci.

16
1. Po zakohczeniu ostatniej cz?sci Walnego Zgromadzenia, w terminie 7 dni

zbieraj^ si?: Przewodnicz^cy obrad i Sekretarze poszczegolnych cz?sci Walnego

Zgromadzenia, ktorzy na podstawie protokolow cz?sci Walnego Zgromadzenia

stwierdzaj^  odbycie  Walnego  Zgromadzenia  w Spoldzielni,  dokonuj^



zsumowania liczby czlonkow bior^cych udzial w Walnym Zgromadzeniu, liczby

glosow oddanych ,,za przyj?ciem" kazdej uchwaly, liczby glosow oddanych

,,przeciwko przyj?ciu" kazdej uchwaly i liczby glosow ,,wstrzymuJ^cych si?"

oraz stwierdzaj^ tresc podj?tych uchwal, sporz^dzaj^c i podpisuj^c na t?

okolicznosc wspolny protokol Walnego Zgromadzenia, zawieraj^cy

w szczegolnosci zbiorcze wyniki wszystkich przeprowadzonych glosowah

jawnych i tajnych podczas kazdej cz?sci Walnego Zgromadzenia. Niniejszy ust?p

Stosuje si^ odpowiednio, gdy Walne Zgromadzenie odbywa si? bez podzialu na

cz?sci.

2. O przyj?tych lub odrzuconych uchwalach Walnego Zgromadzenia Zarz^d

zawiadamia czlonkow poprzez wywieszenie stosownej informacji na tablicach

ogloszeh umieszczonych w Biurze Spoldzielni, Administracjach Osiedli

i w poszczegolnych budynkach oraz na stronie internetowej Spoldzielni.

17
1.Z obrad Walnego Zgromadzenia albo kazdej jego cz?sci sporz^dza si? protokol,

ktory podpisuj^ Przewodnicz^cy obrad, Sekretarz oraz protokolant Walnego

Zgromadzenia albo jego cz?sci.

2.Protokol Walnego Zgromadzenia albo kazdej jego cz?sci powinien zawierac:

a)dat? Walnego Zgromadzenia albo jego cz?sci,

b)porz^dek obrad,

c)stwierdzenie prawidlowosci zwolania Walnego Zgromadzenia albo jego cz?sci

oraz sklad Prezydium,

d)krotki opis przebiegu dyskusji,  omawiane sprawy i wynikaj^ce wnioski

z dyskusji,

e)oswiadczenia zlozone do protokohi,

f)podstawowe  dane  liczbowe  odnosnie  postanowieh dotycz^cych spraw

finansowych  (przyj?tych  bilansow,  sprawozdah)  i  gospodarczych

(zatwierdzonych planow, programow itp.),

g)informacj? o uchwalach poddanych pod glosowanie i wyniki glosowah nad

tymi uchwalami,

h) tresc poprawek zgloszonych przez czlonkow Spoldzielni na podstawie ustawy

o spotdzielniach mieszkaniowych i wyniki glosowah nad tymi poprawkami.

Przy uchwalach nalezy podawac liczb? oddanych glosow za uchwal^, przeciw

uchwale i oraz glosy wstrzymuj^ce si?.

Teksty podj?tych uchwal, protokoly Komisji Walnego Zgromadzenia albo jego
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cz?sci, listy obecnosci, lista pelnomocnictw, lista ekspertow i pomocy prawnej

oraz pelnomocnictwa stanowi^ zal^czniki do protokolu.

3.Uchwaty Walnego Zgromadzenia w sprawach wynikaj^cych ze stosunku

czlonkostwa powinny bye zaprotokolowane wraz z ich uzasadnieniem.

4.Przewodnicz^cy Walnego Zgromadzenia albo kazdej jego cz?sci przekazuje

Zarz^dowi Spoldzielni cal^ dokumentacj? z odbytych obrad.

5.Protokoly przechowuje Zarz^d przez okres, co najmniej   10 lat, po czym

przekazuje je do archiwum Spoldzielni.

IV.  WYBORY RADY NADZORCZEJ

18
1.Rada Nadzorcza sklada si^ z  15 czlonkow, wybieranych przez Walne

Zgromadzenie,  sposrod nieograniczonej   liczby kandydatow - czlonkow

Spoldzielni. Kazdemu Osiedlu przysluguj^ mandaty w Radzie Nadzorczej

proporcjonalnie do liczby czlonkow danego Osiedla uprawnionych do udzialu

w Walnym Zgromadzeniu albo jego cz?sci. Rada Nadzorcza, kieruj^c si? zasad^

terytorialnosci oraz liczb^ czlonkow uprawnionych do lokalu na danym Osiedlu,

dzieli Spoldzielni? na Okr?gi Wyborcze i okresla liczb? mandatow w Radzie

Nadzorczej i Radzie Osiedla przypadaj^cych na poszczegolne Okr?gi Wyborcze.

W roku wyborczym, przy podziale Walnego Zgromadzenia na cz?sci, kazda cz?sc

Walnego Zgromadzenia staje si? Okr?giem Wyborczym.

2.Czlonkowie uprawnieni do udzialu w Walnym Zgromadzeniu maj^ prawo zglosic

kandydatow na czlonkow Rady Nadzorczej, w terminie do 15 dni przed Walnym

Zgromadzeniem albo jego pierwsz^ cz?sci4, w Biurze Zarz^du Spoldzielni.

Pisemne zgloszenie, wedhig ustalonego przez Zarz^d i zatwierdzonego przez

Rad? Nadzorcz^, wzoru, powinno zawierac charakterystyk? spoleczno-zawodow^

kandydata, pisemne oswiadczenie kandydata o wyrazeniu przez niego zgody na

kandydowanie do Rady Nadzorczej   oraz pisemne oswiadczenie kandydata

o nast?puJ4cej tresci:  ,,Oswiadczam, ze nie naruszam zakazu konkurencji,

o ktorym mowa w  56 Statutu Spoldzielni, oraz ze nie podlegam ograniczeniom

okreslonym w 42 ust. 8,  58 oraz  59 Statutu Spoldzielni.", pod rygorem

nieuwzgl?dnienia tej osoby na liscie kandydatow. Zgloszenie musi bye poparte

przez co najmniej 20 czlonkow. Charakterystyki kandydatow, o ktorych mowa

powyzej, za ich zgod^, s^ udost?pniane czlonkom Spoldzielni na zasadach

okreslonych przez Zarz^d.
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3.Kandydat na czlonka Rady Nadzorczej powinien posiadac wiedz? i autorytet

daj^cy r?kojmi? prawidlowej realizacji zadan Rady, Kandydat na czlonka Rady

Nadzorczej nie moze: zalegac z oplatami na rzecz Spoldzielni, dzialac na szkod?

Spoldzielni lub narazac Spoldzielni? na utrat? dobrego imienia, lamac zasad

wspolzycia spotecznego. Przeciwko kandydatowi nie moze bye prowadzone

post?powanie  karne  w sprawach dotycz^cych dziaiania przeciwko albo

zaniechania wobec Spoldzielni. Kandydat na czlonka Rady Nadzorczej nie moze

bye skazany prawomocnym wyrokiem za przest?pstwa gospodarcze  lub

przest?pstwa na szkod? Spoldzielni.

4.Pelnomocnik osoby fizycznej nie moze kandydowac na czlonka Rady Nadzorczej

lub Rady Osiedla.

5.Kandydat, ktory nie zlozy w terminie okreslonym w Statucie Spoldzielni

oswiadczen, o ktorych mowa w ust. 2 nie jest umieszczany na liscie kandydatow

do Rady Nadzorczej.

6.Zarz^d, po weryfikacji, o ktorej mowa w  42 ust. 9 i 10 Statutu sporz^dza

ostateczn^ list^ kandydatow do Rady Nadzorczej w porz^dku alfabetycznym

zpodzialem na Okr?gi Wyborcze oraz liczb^ mandatow przysluguj^cych dla

kazdego Okr?gu Wyborczego oraz podaje do wiadomosci czlonkow przed

Walnym Zgromadzeniem albo jego pierwsz^ cz^sci^ w sposob i terminie

okreslonym w Statucie.

7.Kandydat   do Rady Nadzorczej   ma obowi^zek uczestniczyc w Walnym

Zgromadzeniu albo tej cz?sci, do ktorej zostala przypisana jego nieruchomosc.

Kandydat do Rady Nadzorczej moze uczestniczyc w innych cz?sciach Walnego

Zgromadzenia w czasie przeprowadzania wyborow do Rady Nadzorczej.

8.List? kandydatow do Rady Nadzorczej wraz z kartami wyborczymi Zarz^d

przekazuje do Prezydium wybranego przez Walne Zgromadzenie albo jego cz?sc.

Karta  wyborcza  zawiera  nazwiska  i  imiona  kandydatow w porz^dku

alfabetycznym z  podzialem na  Okr?gi  Wyborcze  i  liczb^ mandatow

przyshiguj^cych dla kazdego Okr?gu Wyborczego.

9.Przed glosowaniem Przewodnicz^cy Komisji Skrutacyjnej  podaje czlonkom

Walnego Zgromadzenia albo jego cz?sci zasady wyboru czlonkow Rady

Nadzorczej.

10.Glosuj^cy wybiera maksymalnie  15 czlonkow Rady Nadzorczej   sposrod

wszystkich kandydatow znajduj^cych si? na karcie wyborczej, zgodnie z liczb^

mandatow przyshiguj^cych dla kazdego Okr?gu Wyborczego, stawiaj^c znak ,,x"

w polach przeznaczonych na oddanie glosu przy nazwiskach tych kandydatow
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z poszczegolnych Okr?gow Wyborczych, na ktorych glosuje.

11.Glosowanie odbywa si^ przez zlozenie kart wyborczych do urny w obecnosci

Komisji Skrutacyjnej.

12.Glos jest wazny, jezeli zostal oddany za pomoc^ karty wyborczej, a liczba

zaznaczonych (w sposob, o ktorym mowa w ust. 10) kandydatow z danego

Okr?gu Wyborczego jest mniejsza lub rowna liczbie mandatow wybieranych

w tym Okr?gu Wyborczym.

13.Glos jest niewazny, gdy:

a)liczba zaznaczonych (w sposob, o ktorym mowa w ust.  10) na karcie

wyborczej kandydatow z danego Okr?gu Wyborczego przekracza, liczb?

osob wybieranych w tym Okr?gu Wyborczym, zgodnie z liczb^ mandatow

przyshiguj^cych dla tego Okr?gu Wyborczego,

b)karta do glosowania jest przekreslona lub zawiera zapisy umozliwiaj^ce

identyfikacj? glosuj^cego,

c)karta do glosowania zawiera takie zaznaczenie nazwisk, ze niemozliwym jest

ustalenie, na kogo glos zostal oddany,

d)nie zaznaczono nazwiska zadnego kandydata, w sposob, o ktorym mowa

wust. 10.

14.Po przeprowadzeniu glosowania Komisja Skrutacyjna oblicza glosy i sporz^dza

protokol, w ktorym zamieszcza wyniki glosowania na kazdego kandydata

oddzielnie w kazdym Okr?gu Wyborczym. Protokol podpisuj^ wszyscy

czlonkowie Komisji.

15.Przewodnicz^cy   Komisji       Skrutacyjnej,       skladaj^c    sprawozdanie

z przeprowadzonego glosowania podaje liczb? glosow, jak^ otrzymal kazdy

kandydat.

16.Osoby, o ktorych mowa w  44 ust.  11  Statutu, w okreslonym terminie

dokonuj^ zsumowania liczby oddanych glosow ,,za" na poszczegolnych

kandydatow i oglaszaj^ wyniki wyborow czlonkow Rady Nadzorczej w sposob

przyj?ty dla pozostalych uchwal.

17.Mandat czlonka Rady Nadzorczej, z puli mandatow przypadaj^cych dla danego

Okr?gu Wyborczego, uzyskuj^ kandydaci, ktorzy otrzymali najwyzsz^ liczb?

glosow oddanych ,,za" sposrod kandydatow z danego Okr?gu Wyborczego, po

zliczeniu wszystkich waznie oddanych glosow na Walnym Zgromadzeniu albo

wszystkich jego cz?sciach. W przypadku kandydatow, ktorzy uzyskali

jednakow^ ilosc glosow, a ich wejscie spowodowaloby przekroczenie liczby

mandatow przyznanych Okr?gowi Wyborczemu - mandat czlonka Rady
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Nadzorczej uzyskuje ten z kandydatow, ktory otrzymal wi?cej glosow

wOkr?gu Wyborczym z ktorego kandydowal. W przypadku braku

rozstrzygni?cia w powyzszy sposob, w danym Okr?gu Wyborczym

przeprowadza si^ ponowne wybory sposrod tylko tych kandydatow.

W przypadku podziahi Walnego Zgromadzenia na cz?sci, ponowne wybory

przeprowadza si? w terminie i sposob okreslopy w ust. 19.

18.W przypadku wyboru w danym Okr?gu Wyborczym czlonkow Rady

Nadzorczej w mniejszej liczbie niz liczba mandatow przyshiguj^cych dla tego

Okr?gu Wyborczego, na najblizszym Walnym Zgromadzeniu przeprowadza si?

wybory uzupelniaj^ce. Do czasu uzupelnienia skladu Rady Nadzorczej, Rada

Nadzorcza moze podejmowac wazne uchwaly, pod warunkiem, ze jej sklad nie

b?dzie mniejszy niz 11 czlonkow, z zastrzezeniem 38 ust. 1 Statutu.

19.W przypadku nieodbycia si? wyborow w danym Okr?gu Wyborczym, przy

podziale Walnego Zgromadzenia na cz?sci, wybory musz^ bye powtorzone

wtym Okr?gu Wyborczym w terminie 15 dni po zakonczeniu ostatniej cz?sci

Walnego Zgromadzenia, z porz^dkiem obrad obejmuj^cym tylko wybory

i z powiadomieniem czlonkow tego Okr?gu Wyborczego na 7 dni przed t^

cz?sci^ Walnego Zgromadzenia. Pozostale procedury nalezy zachowac, jak

przy obradach Walnego Zgromadzenia albo jego cz?sci.

V.  WYBORY RADY OSIEDLA

19
1.Rada Osiedla sklada si? z 11 do 21 czlonkow Spoldzielni, wybranych podczas

trwania Walnego Zgromadzenia albo kazdej jego cz?sci sposrod obecnych

czlonkow uprawnionych do udziahi w Walnym Zgromadzeniu z danego

Osiedla. Liczb? wybieranych czlonkow Rady Osiedla i podzial czlonkow

zamieszkalych w Osiedlu uprawnionych do udziahi w Walnym Zgromadzeniu

albo jego cz?sci dokonuje Rada Nadzorcza.

2.Wybor czlonkow do Rady Osiedla dokonywany jest tylko przez czlonkow

uczestnicz^cych w Walnym Zgromadzeniu albo w jego cz?sciach, ktore

obejmuj^ terytorialnie dane Osiedle lub jego cz?sc.

3.Uprawnieni do udzialu w Walnym Zgromadzeniu czlonkowie kazdego Osiedla

wybieraj^ swoj^ Rad? Osiedla.

4.Jezeli Walne Zgromadzenie odbywa si? w cz?sciach, wowczas kazdej jego

cz?sci przysluguj^ mandaty do Rady Osiedla proporcjonalnie do liczby

czlonkow Spoldzielni uprawnionych do udzialu w tej   cz?sci Walnego
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Zgromadzenia.  Podzial mandatow mi?dzy  Osiedla  i  cz?sci  Walnego

Zgromadzenia okresla Rada Nadzorcza.

5.Wybrana na Walnym Zgromadzeniu albo jego cz?sci Komisja Wyborcza

iKomisja Skrutacyjna prowadzi obslug? i przeprowadza wybory czlonkow

Rady Osiedla.

6.Kandydatow do Rady Osiedla zglaszaj^ do Komisji Wyborczej, w czasie

ustalonym przez Przewodnicz^cego obrad Walnego Zgromadzenia albo jego

cz?sci, obecni czlonkowie, uprawnieni do udzialu w Walnym Zgromadzeniu.

Zgloszony moze zostac tylko czlonek uczestnicz^cy osobiscie w Walnym

Zgromadzeniu albo jego cz?sci. Liczba kandydatow nie jest ograniczona.

7.Kandydaci obecni na Walnym Zgromadzeniu albo jego cz?sci, na wezwanie

Przewodnicz^cego obrad Walnego Zgromadzenia albo jego cz?sci, skladaj^

ustne oswiadczenie odnosnie swojej zgody na kandydowanie oraz pisemne

oswiadczenie o nast?puJ4cej tresci: ,,Oswiadczam, ze nie naruszam zakazu

konkurencji, o ktorym mowa w 56 Statutu Spoldzielni, oraz ze nie podlegam

ograniczeniom okreslonym w 42 ust. 8,  58 oraz  59 Statutu Spoldzielni.",

pod rygorem nieuwzgl?dnienia tej osoby na liscie kandydatow.

8.Do kandydatow na czlonkow Rady Osiedla stosuje si^  odpowiednio

postanowienia  42 ust. 8,  56,  58 oraz  59 Statutu.

9.Przed  przyst^pieniem do  wyborow Przewodnicz^cy  obrad  Walnego

Zgromadzenia albo jego cz?sci odczytuje list? zgloszony eh kandydatow do

Rady  Osiedla  oraz  informuje  zebranych  o  podstawowych  zasadach

przeprowadzania wyborow zawartych w niniejszym regulaminie.

10.W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie jest podzielone na cz?sci, na kazdej

cz?sci Walnego Zgromadzenia, przeprowadza si? wybory do Rady Osiedla przy

pomocy kart wyborczych, na ktorych umieszcza si? nazwiska i imiona

kandydatow z danej  cz?sci  Walnego Zgromadzenia (danego   Okr?gu

Wyborczego) w porz^dku alfabetycznym.

11.W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie nie jest podzielone na cz?sci, wybory

do Rady Osiedla przeprowadza si? przy pomocy kart wyborczych, na ktorych

umieszcza si? nazwiska i imiona kandydatow z danego Okr?gu Wyborczego

w porz^dku alfabetycznym i liczb^ mandatow do Rady Osiedla przyshiguj^cych

dla tego Okr?gu Wyborczego.

12.Kandydaci do Rady Osiedla s^ poddawani glosowaniu w swoich Okr?gach

Wyborczych.

13.Glosowanie odbywa si? przez zlozenie kart wyborczych do urny w obecnosci
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Komisji Skrutacyjnej.

14.Glosuj^cy wybiera sposrod kandydatow ze swojego Okr?gu Wyborczego,

znajduj^cych  si^  na karcie wyborczej,   stawiaj^c  znak ,,x" w polach

przeznaczonych na oddanie glosu przy nazwiskach tych kandydatow, na ktorych

glosuje.

15.Glos jest wazny, jezeli zostal oddany za pomoc^ karty wyborczej, a liczba

zaznaczonych (w sposob, o ktorym mowa w ust. 14) kandydatow z danego

Okr?gu Wyborczego, jest mniejsza lub rowna liczbie osob wybieranych w tym

Okr?gu.

16.Glos j est niewazny, gdy:

a)liczba zaznaczonych (w sposob, o ktorym mowa w ust.  14) na karcie

wyborczej kandydatow przekracza liczb? osob wybieranych w tym Okr?gu,

b)karta do glosowania jest przekreslona lub zawiera zapisy umozliwiaj^ce

identyfikacj? glosuj^cego,
c)karta do glosowania zawiera takie zaznaczenie nazwisk, ze niemozliwym jest

ustalenie, na kogo glos zostal oddany,

e) nie zaznaczono nazwiska zadnego kandydata, w sposob, o ktorym mowa

wust. 14.

17.Po przeprowadzeniu glosowania Komisja Skrutacyjna oblicza glosy i sporz^dza

protokol, w ktorym zamieszcza wyniki glosowania na kazdego kandydata

oddzielnie. Protokol podpisuj^ wszyscy czlonkowie Komisji. Protokol stanowi

zal^cznik do protokohi Walnego Zgromadzenia lub jego cz?sci.

18.Przewodnicz^cy   Komisji       Skrutacyjnej,       skladaj^c    sprawozdanie

z przeprowadzonego glosowania, podaje liczb? glosow otrzymanych przez

kazdego kandydata, a nast?pnie oglasza wyniki wyborow.

19.Czlonkami Rady Osiedla zostaj^ kandydaci,  ktorzy otrzymali kolejno

najwyzsz^ liczb? glosow w poszczegolnych Okr?gach Wyborczych.

20.Jezeli w wyniku wyborow dwoch lub wi?cej kandydatow uzyska rown^ liczb?

glosow, a uznanie wszystkich tych kandydatow za wybranych spowodowaloby

przekroczenie ustalonej liczby mandatow - zarz^dza si? wybory uzupelniaj^ce

wedlug ww. zasad, w ktorych kandyduj^ tylko ci kandydaci.

VI. WYBOR DELEGATA NA ZJAZD ZWI^ZKU REWIZYJNEGO

20
1.  Zarz^d sklada do Prezydium Walnego Zgromadzenia albo kazdej jego cz?sci,
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17

uzgodnion^ z Rad^ Nadzorcz^ list? kandydatow na delegatow na zjazd zwi^zku

rewizyjnego, w ktorym Spoldzielnia jest zrzeszona.

2.Przewodnicz^cy obrad poddaje pod glosowanie czlonkom bior^cym udzial

w Walnym Zgromadzeniu albo kazdej jego cz?sci zgloszonych kandydatow.

3.Wybrany zostaje kandydat, ktory uzyskal najwyzsz^ liczb? glosow na Walnym

Zgromadzeniu albo jego wszystkich cz?sciach.

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

21
1.Czlonek uczestnicz^cy w Walnym Zgromadzeniu  albo jego  cz?sci moze

zapoznac si^ ze spraw^ innego czlonka Spoldzielni podczas rozpatrywania jego

sprawy w post?powaniu wewn^trzspoldzielczym, w trybie  okreslonym

postanowieniami Statutu i tylko w zakresie mog^cym miec znaczenie dla danej

sprawy.

2.Czlonek oraz inne osoby uczestnicz^ce w Walnym Zgromadzeniu albo jego

cz?sci s^ zobowi^zani do ochrony tajemnicy danych osobowych czlonkow

Spoldzielni, czlonkow Zarz^du i pracownikow Spoldzielni oraz innych

informacji i danych stanowi^cych tajemnic? przedsi?biorstwa Spoldzielni,

uzyskanych w trakcie Walnego Zgromadzenia albo jego cz?sci. W tym celu,

czlonek oraz osoby, o ktorych mowa w zdaniu poprzednim mog^ zostac

zobowi^zani  do  podpisania  stosownego oswiadczenia  o zachowaniu

poufhosci, przedlozonego przez Zarz^d Spoldzielni.

VIII. POSTANOWIENIA KONCOWE

22
Sprawy dotycz^ce sposobu obradowania Walnego Zgromadzenia albo jego cz?sci nie

obj?te niniejszym Regulaminem rozstrzyga Prezydium Walnego Zgromadzenia,

zgodnie z przyj?tymi ogolnie zasadami obradowania, przepisami prawa oraz

postanowieniami Statutu Spoldzielni.

23
Regulamin wchodzi w zycie z dniem wpisania zmian Statutu Spoldzielni

do Krajowego Rejestru S^dowego.
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24
Niniejszy Regulamin zostal uchwalony przez Walne Zgromadzenie Warszawskiej

Spoldzielni Mieszkaniowej ,,Ochota" odbyte wcz^sciach w dniach: 11 maja 2018r.,

14maja 2018r., 15 maja 2018r., 16 maja 2018r., 17 maja 2018r., 18 maja 2018r.

i 21 maja 2018r. Uchwal^ nr 7/2018, a nast^pnie zmieniony przez Walne

Zgromadzenie Warszawskiej Spoldzielni Mieszkaniowej ,,Ochota" odbyte w cz^sciach

w dniach: 23 maja 2019 r., 24 maja 2019 r., 27 maja 2019 r., 28 maja 2019 r., 29 maja

2019 r., 30 maja 2019 r. i 31 maja 2019 r. Uchwafc^ Nr 12/2019


