
UGHWAŁA Nr 0810412018

Rady Nadzorczej Międzyzakładowej Pracowniczej Społdzie!ni
Budowlano-M ieszkan iowej,,SAM-8 1 "

podjęta na posiedzeniu w dniu 16 kwietnia 20'18 roku

w sprawie: uchwalenia Regulaminu Zarządu Sp łdzielni.

Działając na podstawie $ 42 ustęp 1 punkt 10) litera a) Statutu Międzyzakładowej

Pracowniczej SpÓłdzielni Budowlano_Mieszkaniowe ,,SAM_81" - Rada Nadzorcza.
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Uchwala Regulamin ZarząduMiędzyzakładowej Pracowniczej Społdzielni Budowlano_

Mieszkaniowe ,,SAM-81'' stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
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Uchyla Regulamin Zarządu Międzyzakładowej Pracowniczej Społdzielni Budowlano-

Mieszkaniowej ,,SAM-81'' Wprowadzony uchwałą nr 66 Rady Nadzorczej z dnia 18

czenvca 2008 roku.
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Postanawia, ze Uchwała obowiązuje od dnia jej podjęcia.

Sekretarz Nadzorczej
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dzorczej

Henryk Zgorzelski

UZASADNIENIE
Uchwalenie Regulaminu Zarządu W nowym brzmieniu jest uzasadnione potrzebą

dostosowania Regulaminu do postanowie S 42 ust. 1 pkt 10 litera a) Statutu

Społdzieln i.

Sekretarz Nadzorczej Przewod n icpacy Ra9y Nadzorczei

V, '\n-r.-r\ĘHenryk Z$orzelski



ZałącznikNr l do tJchwĄ
Rady Nadzorczej nr
08l04lŻ0I8
z dnia l6 kwietnia2}IS r.

REGULAMIN ZARZĄDIJ

Międzyzakładowej Pracowniczej Sp łdzielni Budowlano_Mieszkaniowej ''SAM - 81''

$1

Zarząd działa na podstawie:
1 ) art. 48-55 ustawy z dn. 1 6 września 1 982 r. Prawo Sp łdzielcze (t.1.: Dz.IJ z 2a17 r. poz.

1560 z poźn. Zm.),
2) Statutu Sp łdzielni'
3) niniejszego regulaminu.

$2
1. Zarząd składa się z dwoch os b: Prezesa i jego Zastępcy wybranych przez Radę

Nadzorc zą w drodze konkursu.

2' Z człortkarni Zarządu Rada Nadzorcza nawirytąe stosunek pracy.

3' Zarząd podejmuj e decyzje w formie uchwał.

4. Prezęs jest kierownikiem Społdzielnijako zal<ładu pracy w rozumieniu kodeksu pracy.
Zastępca Prezesa jest r wnieŻ zastępcą kierownika Społdzielni jako zakładu pracy.

5. Rada ]'{adzorc za moŻę w kazdej chwili odwoła Prezesa t Zastępcę Prezesa.
Walne Zgromadzenie moze odwołać tych członk w Zarządu' kt rym nie

' udzieliło absolutorium.
6. odwołanie członka Zarządu nie narŁtsza jego uprawnieri wynikających ze stosunku

ptacy.
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1. Zaruądkieruje działa|nością Sp łdzielnii reprezentuje jąnuzewnąttz. odpowiada
za sprawne jej funkcjonowanie' za wyniki tej działalnoŚci oraz za stan jej majątku
rzeczowego i finansowego Sp łdzielnt.

2. Zatząd inicjuje' organizuje i prowadzi działalnośc zapewniającąrealizację cel w i zaduh
statutowych Społd zielrnt.

3. Zarząd rea|izuje uchwĄ oraz za|ecenia Rady Nadzorczej i Walnego Zgtomadzenia
Społdzielnt oraz przedstawia sprawozdania z ich wykonania.

4. Prezes i Zastępca Prezesa wsp łpracują z innymi organami Społdzielrni w zakresie realizacji
ich regulaminowych zada:i', oraz samorządem terytorialnym i organami administracji
pa stwowej w celu realizacji zada statutowych Sp łdzielni.
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1. Do kompetencji Zarządu naleĘ podejmowanie wszelkich decyĄi nie zastrzeŻonych
w ustawie lub Statucie do kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia,
aw szczeg lności:
1) podejmowanie decyzji w sprawach:

- przyjęcia polityki rachunkowości'
- członkowskich,
- ustalanie stawek opłat za powielanie dokument w na Ęczenię Członka,



_ ustalanie wysokości opłat za udostępnienie danych o transakcjach sprzedaŻy lokali,
- zmiany wysokości opłat eksploatacyjnych zwiryanych ze zmianami niezależn'rymi

od Społdzielni takich jak opłata roczna za wieczyste użytkowanie, podatek
od nieruchomości,

- zatwierdzartię stawek za dostawę medi w: zimnawoda, podgrzanie wody i centralnego
ogrzewania w związku zę zmianątaryf przez Dostawc w medi w'

- najmu miejsc postojowych, lokali lub innych powierucl'ni,
- przeprowadzanie przetarg w na dostawę towar w i usług dla Społdzielni,
2) sporządzanie projekt w plan w gospodarczych i program w działalności

społeczno- wychowawczej,
3) prowadzenie gospodarki Społdzielnt w ramach uchwalonych planow

i wykonywanie zwiryanych z tym czynności organizacyjnych i finansowych,
Ą) zab ezpieczania maj ątku Społdzielni,

5) sporządzaniarocznych Sprawozdari bilans w oraz przekładanie do zatwierdzenia
Walnemu Zgromadzeniu,

6) zwoływania Walnych Zgromadzen,
7) zaciągnie kredytow bankowych i innych zobowiązafi w ramach otrzymanych

upowaznieri od Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia,
8) udzielania pełnomocnictw,
9) zawieranie um w na dostawę usług i towar w dla Sp łdzielni,
10) wspołdziałanie z terenowymi organamiwładzy i administracji paristwowej oraz

or ganizacj ami sp łdzie|czymi, społecznymi i go spodar czyml
2. Zarząd składa Sprawozdania ze swojej działalności Radzie Nadzorczej i Walnemu

Zgromadzeniu.
3. W sprawach pilnych podjęcie uchwaĘ przez Zarząd moze nastąpi bez odbycia posiedzenia

Zarządu, tj. przez podpisanie uchwaĘ kolejno ptzez wszystkich członk w Zarządu.
4. Wszelka korespondencja, w kt rej składane są oświadczenia woli lub wiedzy Sp łdzielni

podpisywana jest pruez caĘ Zarząd z zastrzeŻeniem postanowierl ust. 5.

5. oświadczenie woli w zakresie praw i obowiązk w majątkowych Sp łdzielni składają
dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i ustanowiony przezZarząd pełnomocnik
w granic ach udzielonego pełnomocnictwa.

6. Zarząd powinien udzieli pisemnej odpowiedzi napisma, wnioski, skargi członk w
Sp łdzielni i Rady osiedla w terminie nie dłuŻszym niŻ2 miesiące.

$s
1. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes Zaruądu w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż | raz

w miesiącu.
2. Prezes Zarządu ustala termin i porządek obrad posiedzenia. Porządek obrad powinien

obejmowa rozpatrzenie spraw wynikających zbieŻącej działalności Sp łdzielni.
3. Zastępca Prezesa Zarząduprzedrozpoczęciem posiedzenia może wnieść do porządku obrad

Sprawę' kt ra jego zdaniem wymaga uchwaĘ Zarządu.
4. Zaprawidłowe przygotowanie materiał w, kt re mają byc przedmiotęm obrad' odpowiada

członek Zarządu właściwy zgodnie z podziałem czynności.

5. o posiedzęniu Zarządu i porządku obrad zainteresowani powinni byc zawiadomieni co
najmniej na2 dni robocze przed posiedzeniem.
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1. UchwaĘ Zarząduzapadajązvłykłą większością głos w. W razie r wnej liczby głos w
w głosowaniu decyduje głos PrezesaZatządu.

2. Członkowie Zarządu nie mogą brać, udziału w podejmowaniu uchwał W sprawach dotyczących
ich osobiście.
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3. Członek Zarządunie moze by jednocześnie członkiem RadyNadzorczej Międzyzakładowej
Pracowniczej Sp łdzielni Budowlano-Mieszkaniowej ,,SAM - 81''.
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1 . Z posi edzęn Zarządu sporządzany jest protokoł.

2. ProtokoĘ powinny zawiera : datę posiedzenia, imiona i nazwiska członk w Zarządu
innych os b obecnych na posiedzeniu, porządek obrad, treść podjętych uchwał ewentualne
sprzeciwy do uchwał, wyniki głosowania, terminy i spos b wykonania poszczeg lnych
uchwał oraz imiona i nazwiska os b odpowiedzia|nychzaich wykonanie' a w miarę
potrzeby imiona i nazwiska os b, kt rym powierzono nadz r nad wykonaniem uchwały. Plany,
Sprawozdania, wnioski i inne materiĄ będące przedmiotem obrad i uchwał powinny by
załączone do protokofu.

3. Protok ł podpisujączłonkowie Zarządu obecni na danym posiedzeniu.

4. CzłonekZatządu, kt ry głosował przeciwko uchwale może wnieść zastrzeŻęnie

do protokołu posiedzenia, na kt rym była onarozpatrywana.

5. w posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradc Zym:

1) członkowie Rady Nadzorczej - Zarząd powinien powiadomi Radę Nadzorczą o terminach

i przedmiocie posiedze ,

2) inne osoby zaproszone przez Prezesa Zarządu.
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1. og lne kierownictwo, nadz r i kontrola całoks 'ahu działalności Społdzielni w okręsie między

posiedzeniami Zarządu naleĘ do Prezesa Zarządu, kt ry w zakresie nie zastrzeŻonym do
kolegialnych decyzji podejmuje decyzje samodzielnie niezbędne dla właściwego działania
Sp łdzielni.

2. Prezesowi Zarządu w wykonaniu czynności, o ktorych mowa w ustępie 1 podporządkowany jest
Zastęp c a P r eze sa Zar ząd:u.

3. Do zal<resu crynności Prezesa Zarządu należy w szczeg lności:

- koordynowanie oraz nadzorowanie pracy Zarządu,
- Sprawowanie nadzoru nad pracąi działa|nością bezpośrednio podlegĘch mu kom rek

organizacyjnych,
- koordynorvanie i nadzorowanie działalności gospodarczej Społdzielni w zakręsie działafl
służb tęchn iczno-inwestycyj nych pod względem proj ektowym' konserwacyj nym
i wykonawczym,

- nadzorowanie realizacji zada konserwacyjnych i remontowych,
- wspoĘrala Z organami Społdzielni, samorządem terytorialnym i organami administracji

paristwowej,
- wspoĘrala z wszelkimi insĄrtucjami i organami w zakresie spraw członkowskich, lokalowych

i nieruchomości,
- inne Sprawy wynikające zę statutu oraz uchwał i zalecerl organ w Sp łdzielni.

4. Prezes Zarządu w imieniu Sp łdzielni dokonuje czynności w sprawach z zakresu prawa
pracy. Prezes Zarządu moŻę powierzy wykonywanię niekt rych czynności w ww. zakresie

Wznaczonej prze z niego osobie.
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Do zakre su działan ia Zastępcy Preze s a Zarządu naleĘ :

- zastępowanie Prezesa Zarządu podczas j"go nieobecności,
- odpowiedzialnoś ć za prawidłowe gospodarowanie środkami finansowymi,
- koordynowanie, nadzorowanie i kontrolowanie pracy podlegĘch kom rek
organizacyjnych pod kątem zgodności zprzepisami ustawy o rachunkowości'

- nadzorowanie wsp Ęracy Społdzielni z przedsiębiorstwami wykonującymi usługi na rzęcz



Społdzielni - w ramach rozlicze finansowych,
- kontrola wystawianych i otrzymywanych przęZ Społdzielnie faktur i innych dokument w
rozliczeniowych,

- inne Sprawy wynikające Ze Statutu oraz uchwał i zalece organ w Społdzielni.
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1 . Członkowie Zarządu podejmują decyzje niezbędne dla prawidłowej realizacji powierzonych

im zadait, oraz przedkładają i referują na posiedzęniach Zarządu składane w tym zakresie wnioski.
Są r wnież odpowiedzia|ni za wprowadzenie w Ęcie uchwał Zarządu przez podległe im
bezpo średn i o kom rki orga nizacy jne S p łdzieln i .

2. Prezes Zarządu moŻe wstrzymać wykonanie decyzji podjętej przez Zastępcę Prezesa Zarządu
w remach jego kompetencji' w takim prrypadku Zastępcy Prezesa Zarządu przysługuje prawo
przedstawienia Sprawy do rozstr zy gntęcia przęz Radę Nadzorczą.
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1. Przekazanię przęz ustępujący Zarząd lub członka Zarządu czynności nowemu Zarządowi
lub członkom Zarządu następuje protokołem zdawczo-odbiorczym przry udzialę przedstawiciela
Rady Nadzorczej.

2" Protok ł zda'wczo -odbiorczy powinien zawiera wykazptzekarywanych do załatwienia spraw' akt,
dokumęnt w itp., jak r wnież dane odzwierciadlające aktualny stan przekarywanych agend
Sp łdzielni.

3. Protok ł zdawczo-odbiorczy sporządzony jest w trzech egzemplarzach, z ktorych po jednym
egzemplarzu otrzymuję przekazujący i przejmujący, natomiast jeden egzemplarz pozostaje w aktach
Sp łdzielni.
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Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu 16 kwietnia 2018 r.


