
REGULAMIN
WALNEGO ZGROMADZENIA

Gzlonk6w Spöldzielni Mieszkaniowej ,,FAMPA" w Jeleniej Görze

Rozdzial I

Postanowienia ogölne
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1. Niniejszy Regulamin okre6la tryb i sposöb obradowania oraz podejmowania uchwal
przez Wal ne Zg romadzenie.
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Walne Zgromadzenie Spötdzielni dziata na podstawie przepisöw ustawy z dnia 16
wrze5nia 1982r. - Prawo Spötdzielcze (Dz. U. z 1995r., nr 54,po2.288 z pö2niejszymi
zmianami), postanowien Statutu oraz niniejszego Regulaminu.
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1. Czlonkowie Spötdzielni biorq udzial w Walnym Zgromadzeniu osobi6cie lub za

po5rednictwem innego czlonka, ktöremu udzielil pelnomocnictwa na piömie.
Cztonkowie o ograniczonej zdolno6ci do czynno6ci prawnych biorq udzial w Walnym
Zgromadzeniu przez swoich przedstawicieli ustawowych, a cztonkowie bqdqcy
osobami prawnymi - przez ustanowionych w tym celu swych pelnomocniköw.
Petnomocnik moZe zastqpowaö tylko jednego czlonka.

2. W Walnym Zgromadzeniu czlonkowie Spötdzielni uczestniczq z prawem zabierania
gtosu i gtosowania. lnne osoby - mogqce w my5l Statutu uczestniczyö w Walnym
Zgromadzeniu - mogq zabieraö glos, jednakZe bez prawa glosowania.

3. Czlonek Spötdzielni ma prawo korzystania na wlasny koszt z pomocy prawnej lub
pomocy eksperta. Osoby, z ktörych pomocy korzysta czlonek nie sq uprawnione do
zabierania gtosu.
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Obrady Walnego Zgromadzenie otwiera Przewodniczqcy Rady Nadzorczej Spöldzielni
lub cztonek Prezydium Rady Nadzorczej i zarzqdza wybory Prezydium Walnego
Zgromadzenia w skladzie :

al Przewod n iczqcy Walnego Zg romadzen ia,
b/ Zastqpca Przewodniczqcego Walnego Zgromadzenia,
c/ Sekretarz Walneg o Zgromadzenia.
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1. Czlonkowie Prezydium Walnego Zgromadzenia sq wybierani w gtosowaniu jawnym

spo5röd nieograniczonej liczby kandydatöw.
2. Prawo zglaszania kandydatöw do Prezydium przysluguje ka2demu uprawnionemu

do glosowania, obecnemu na Walnym Zgromadzeniu czlonkowi Spötdzielni.
3. W sklad Prezydium mogq byö wybierani tylko czlonkowie Spöldzielni i osoby bgdqce

pelnomocnikami czlonköw - osöb prawnych.
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1. Po przeprowadzeniu wyboröw Prezydium, otwierajqcy obrady przekazuje

przewod n icze n ie obrado m Przewod n iczqcem u Wal neg o Zg romad zenia.
2. Jeäeli Prezydium inaczej nie postanowi, do :



al Zaslqpcy Przewodniczqcego nale2y czasowe wyrqczanie Przewodniczqcego
w przewodniczeniu obradom, prowadzenie listy osöb zgNaszalqcych sig do glosu
i komunikowanie siq z Komisjami,

b/ Sekretarza nale?y nadzor nad prowadzeniem listy obecno6ci i protokölowaniem
obrad. Przewodniczqcy mo2e zwröciö siq do czlonka Prezydium o wykonanie
okre5lonych czynnoSci zwiqzanych z prowadzeniem obrad lub glosowaniem.

s7
Przewodniczqcy mo2e zaprosiö do stotu prezydialnego przedstawicieli Zwi4zku,
w ktörym Spötdzielnia jest Tzeszona i Krajowej Rady Spötdzielczq oraz zaproszonych
go6ci.
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Przewodniczqcy informuje o miejscu wyto2enia niniejszego Regulaminu do wglqdu
czlonköw Spötdzielni. Na 2qdanie czlonka Spötdzielni, uprawnionego do glosowania
Regulamin lub stosowna jego czg5ö powinna byÖ odczytana.
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1. Przewodniczqcy odczytuje porzqdek obrad podany w zawiadomieniu o Walnym

Zgromadzeniu. Walne Zgromadzenie wigkszo6ciq glosöw mo2e skreSliö z porzqdku
obrad okre5lone sprawy lub zmieniö kolejno5ö rozpatrywania spraw objqtych
porzqdkiem obrad.

2. Po ewentualnym skre5leniu lub zmianie kolejno6ci spraw, porzqdek obrad zostaje
poddany pod glosowanie. Przyjgcie porzqdku obrad nastqpuje zwyklq wigkszo6ciq

glosöw.

Rozdzial ll
Komisje
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1. Walne Zgromadzenie wybiera Komisje :

a/ mandatowo-skrutacyjnq - w sktadzie 2- 3 osöb
b/wnioskowq - wskladzie2osöb,

2. Walne Zgromadzenie mo2e wybraö takäe inne Komisje, okre5lajqc ich zadania
i sktad.

3. W sklad Komisji mogE wchodziö tylko czlonkowie Spötdzielni oraz przedstawiciele
cztonköw nie majqcych pelnej lub majqcych ograniczonq zdolnoSö do czynnoSci
prawnych i pelnomocnicy czlonköw - osöb prawnych.

4. Bezzwlocznie po ich wybraniu, Komisje konstytuujq sig, wybierajq ze swojego grona
Przewodniczqcego i Sekretarza.
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Do zadafi Komisji mandatowo-skrutacyjnej nale?y :

1/ sprawdzenie, czy Walne Zgromadzenie zostal zwolane zgodnie z przepisami Prawa
Spöldzielczego i Statutem.

2/ ustalenie (na podstawie listy obecno6ci) stanu obecnoSci cztonköw na Walnym
Zgromadzeniu i liczby czlonköw Spötdzielni ( wedNug rejestru cztonköw) oraz
sprawdzenie, czy przedstawiciele czlonköw nie majqcych petnej lub ograniczonej
zdolno6ci do czynnoSci prawnych i pelnomocnicy czlonköw legitymujq siQ

odpowiednimi uprawnieniami.
3l obliczanie gNosöw oddanych w gtospwaniach.
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4l weryfikacja listy zgtoszonych kandydatöw w wyborach do organöw Spötdzielni,
przeprowadzenie tajnych wyboröw, obliczenie oddanych w nich glosöw oraz ustalenie
wyniköw wyboröw.
5l przeprowadzenie gtosowania tajnego w innych sprawach ni2 okreSlone w pkt 4l oraz
obliczanie gtosöw i ustalanie wyniköw tych gtosowafi.
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Do zadafi Komisji wnioskowej nale?y rozpatrywanie zgloszonych w toku obrad
wniosköw i przedstawienie ich wraz ze swoja opiniq Walnemu Zgromadzeniu.
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Z dokonanych czynnoSci Komisje sporzqdzajq protoköty, ktöre przedstawiajq wraz ze
swoim sprawozdaniem Walnemu Zgromadzeniu.

Rozdzial lll
Obrady, uchwaly, wybory
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1. Obrady Walnego Zgromadzenia toczq siq zgodnie z kolejnoSciq spraw ustalonq
w porzqdku obrad, przy czym po prezentacji sprawozdania zarzqdu z dzialalnoSci

Spöldzielni Przewodniczqcy Walnego Zgromadzenia udziela glosu Przewodniczqcemu
Komisji mandatowo-skrutacyjnej dla stwierdzenia, czy Walne Zgromadzenie zostato
zwotane zgodnie z przepisami Prawa Spöldzielczego i Statutu. Je2eli warunki te sq
spelnione, Przewodniczqcy Walnego Zgromadzenia stwierdza, 2e Walne
Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania prawomocnych uchwal.
2. Kaädq sprawe wniesionq pod obrady Walnego Zgromadzenia referuje przedstawiciel

organu, do ktörego kompetencji ona nale2y lub inna osoba upowaZniona przezZarzqd
Spöldzielni,

3. Przewodniczqcy Walnego Zgromadzenie otwiera dyskusjq, w pierwszej kolejno5ci
udzielajqc glos u oso bom zglaszajqcym pytan ia.

4. Wystqpienie w dyskusji nie mo2e trwaö dluzej niL3 minuty.
W uzasadnionych przypadkach Przewodniczqcy Walnego Zgromadzenia moZe
przedlu?yö czas przemöwienia do 5 minut.

5. JeZeli przemöwienie odbiega od tematu omawianej sprawy, Przewodniczqcy
przywotuje möwcq do porzqdku.

6. W razie przekroczenia dopuszczalnego czasu przemöwienia lub odbiegnigcia od
tematu Przewodniczqcy Walnego Zgromadzenia zwraca möwcy uwagQ, a jeZeli

oka2e siq ona bezskuteczna, odbiera möwcy gtos.
7. Je2eli zachowanie czlonka uczestniczqcego w Walnym Zgromadzeniu Cztonköw

uniemoZliwiaö bgdzie prowadzenie obrad to zostanie on wezwany przez
Przewodniczqcego do opuszczenia miejsca obrad. W przypadku nie zastosowania siq

do jego wezwania Przewodniczqcy obrad ma obowiqzek skorzystania z pomocy
organöw porzqdkowych.
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1. Przewodniczqcy Walnego Zgromadzenia udziela glosu w dyskusji w kolejnoSci

zgloszeh. Przewodniczqcy moZe odmöwiö udzielenia glosu osobie, ktöra w tej samej
sprawie zabierala glos juZ dwukrotnie.

2. Poza kolejno6ciq Przewodniczqcy Walnego Zgromadzenia udziela glosu :

- Przewodniczqcemu Rady Nadzorczej,
- cztonkom Zarzqdu,



- referentowi sprawy bqdqcej przedmiotem dyskusji,
- przedstawicielom Zwiqzku Rewizyjnego, w ktörym Spöldzielnia jest zrzeszona,
- przedstawicielom Krajowej Rady Spöldziel czE.
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1. Poza kolejno5ciq Przewodniczqcy Walnego Zgromadzenia udziela takZe glosu

w sprawie formalnej.
2. Za sprawq formalnq uwa?a siq wniosek o :

1l przerwg w obradach,
2l ograniczenie czasu przemÖwien,
3l zamkniqcie listy möwcÖw w danej sprawie,
4l zamkniqcie dyskusji w danej sprawie i przeprowadzenie glosowania,
5/ przenruanie obrad i odroczenie ich dalszej czgSci na inny termin,
6/ przeprowadzenie glosowania tajnego i wnioski w innych sprawach formalnych,
mogqcych mieö znaczenie dla przebiegu iwyniku obrad, glosowan jak: sprawdzenie,

quorum, ponowne przeliczenie glosÖw itp.
3. W sprawie formalnej poza wnioskodawcq moZe zabieraö glos tylko jeden uprawniony

do glosowania uczestnik Walnego Zgromadzenia popierajqcy wniosek i jeden
przeciwny wnioskowi.

4. Po zgloszeniu wniosku w sprawie formalnej i wysluchaniu, stosownie do ust. 3,
glosöw za i przeciw, Przewodniczqcy Walneg o Zgromadzenia, zarzqdza bezzwlocznie
glosowanie w sprawie tego wniosku.
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1. Glosowanie nad projektami uchwat odbywa sig w ten sposöb, 2e najpierw poddaje
siq pod glosowanie poprawki najdalej idqce, w dalszej kolejnoSci poprawki mniej
radykalne, a nastgpnie projekt uchwaty wrazzprzyiqtymi poprawkami.
4. Uchwaly dotyczqce poprawek oraz uchwaly wraz z przyjqtymi poprawkami
przyjmowane sE zv,tykJEwiqkszoSciq gtosöw.
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1. Gtosowanie jest jawne. Glosowanie tajne zarzqdza Przewodniczqcy Walnego

Zgromadzenia jeZeli za2qda tego co najmniej 115 czNonköw obecnych na Walnym
Zgromadzeniu.

2. W glosowaniu uwzglqdnia sig tylko glosy oddane za t przeciw uchwale, chyba 2e
Statut stanowi inaczej.

3. Glosowanie jawne odbywa sie w sprawie kazdej uchwaly oddzielnie przez
podniesienie rgki na wezwanie Przewodniczqcego Walnego Zgromadzenia: ,, kto jest za
uchwalq", a nastgpnie : ,, kto jest przeciw uchwale".
4. Gtosowanie tajne odbywa siq przy pomocy kart do glosowania, ostemplowanych

pieczqciq Spötdzielni i z oznaczeniem uchwaly, ktörej glosowanie dotyczy. Uprawnieni
do glosowania, gNosujqcy za uchwatq skre6lajqwyrcz,,PRZEC|W", a gtosujqcy przeciw
uchwale skre6lajq wyraz ,2A".
5. Komisja mandatowo-skrutacyjna oblicza gtosy oraz ustala i oglasza wynik

gtosowania, na podstawie ktörego, Przewodniczqcy Walnego Zgromadzenia
stwierdza, czy uchwala zostata przyjqta. Wynik glosowania i stwierdzenie

Przewodniczqcego powinno byö odnotowane w protoköle Walnego Zgromadzenia
w odniesieniu do kazdej uchwaly oddzielnie.
6. Tryb wyboru czlonköw Rady Nadzorczej unormowany jest w $39 ust.1. Pkt 1l
Statutu, przy czym w przypadku, gdy dr[röch lub wiqcej kandydatöw otrzyma takq samq
liczbq glosöw i powodowaloby to Rrze(gczenie ustalonej statutem liczby cztonköw

\.J\
\\



Rady Nadzorczej, przeprowadza siq dodatkowe, tajne glosowanie na tych kandydatöw,
klörzy uzyskali jednakowq liczbg glosöw.
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l.Karty do glosowania uprawnionym do glosowania wrecza Komisja mandatowo-

skrutacyjna, po czym Przewodniczqcy Walnego Zgromadzenia wyznacza czas na
wypetnienie tych kart. Po uplywie tego czasu jeden z cdonkow Komisji mandatowo-
skrutacyjnej odczytuje z listy obecnoSci nazwiska uprawnionych do glosowania
i wyczytani kolejno podchodzqc do urny wrzucajq do niej swoje karty do
gtosowania.

2. Po zakoficzeniu oddawania glosöw Komisja mandatowo-skrutacyjna otwiera
urne, ustala liczbg wrzuconych kart, co stanowi liczbg glosujqcych, w tym liczbg
kart niewaZnych, liczbq glosöw oddanych ogölem. Wyniki glosowania podlegajq
wpisaniu do protokölu Walnego Zgromadzenia.

Rozdzial lV
Postanowienia koficowe
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Decyzje porzqdkowe w toku obrad podejmuje Przewodniczqcy Walnego Zgromadzenia.
Od decyzji Przewodniczqcego kaZdemu uczestnikowi Walnego Zgromadzenia
przystuguje odwolanie do Prezydium.
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1. Z obrad Walnego Zgromadzenia sporzqdza siq protokö|, ktöry podpisujq

Przewodniczqcy i Sekretarz Walnego Zgromadzenia. Je2eli podjqte przez Walne
Zgromadzenia uchwaly stanowiqzalqczniki do protokölu, Przewodniczqcy i Sekretarz
Walnego Zgromadzenia podpisujq takäe te uchwaty.

2. Protoköly i inne materialy dotyczqce obrad i gtosowah przechowuje Zarz4d
Spötdzielni. Czas przechowywania okre6lajq odrqbne przepisy, nie mniej niZ 10 lat.
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Uchylony zostaje Regulamin Walnego Zgromadzenia Cztonköw SM,,FAMPA"
w Jeleniej Görze z dnia 24 czerwca 2017 roku.
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Regulamin zostat uchwalony przez Walne Zgromadzenia w dniu 14 czerwca 2018 roku
Uchwatq nr 112018 i obowiqzuje od tej daty do dnia jego uchylenia.
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