REGULAMIN
Komisji Statutowo
Rady Nadzorczej

Regulaminowej
SM Piaski No we

§1
Komisja Statutowo - Regulaminowa jest powolana przez Rad? Nadzorcz^na podstawie § 123 i 124 ust
1. Statutu, dla zapewnienia sprawnego przygotowywania projektow ztnian Statutu oraz opinii do
projektow regulaminow wewn^trznych S M „Piaski Nowe" w I-Crakowie.

§2
D o zakresu dzialania Komisji nalezy przygotowywanie lub opiniowanie:
1. projektow zmian Statutu;
2. regulaminow \o Zgromadzenia i Rady Nadzorczej;
3. projektow regulaininow opracow)wanych przez Zarz^d, zarz^dzeri i przepisow wewn^trznych,
niezb^dnych w dzialaniu Spoldzielni - pod wzgl^dem ich zgodnosci z Ustaws^ Prawo Spoldzielcze,
ze Statutem i Regulaminami oraz Uchwalami Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej;
4. projektow regulaminu Zarz^du i zasad w)'nagradzania czlonkow Zarz^du.

§3
1. Komisja sklada si? z co najmniej 3 osob powolanych przez Rad? Nadzorcza sposrod jej czlonkow.
2. Przewodniczacego Komisji \v}'biera sposrod swoich czlonkow Rada Nadzorcza.
3. Na piei-wszym posiedzeniu
1 sekretarza.

Koiriisja w\'biera

ze swego skladu

zast^pc? przewodnicz2|.cego

§4
1. Rada Nadzorcza moze odwolac w kazdym czasie czlonka Komisji i powolac na jego miejsce inn^^
osob?. Odwotanie moze nast^pic w prz\fpadku me wywi^zania si? czlonka Komisji z przyj?tych
obowiq^zkow i braku akt^^vnego uczestnictwa w pracach komisji.
2. Komisja moze W7st^pic do Rady Nadzorczej o odwolame ze swojego grona czlonka, ktory bez
usprawiedHwienia opuscil trzy kolejne posiedzenia Komisji.
§ 5
1. W posiedzeniach Komisji mog^ brae udzial z glosem doradczym:
a) pozostali czlonkowie Rady Nadzorczej;
b) czlonkowie Zarz%du;
c) Radca Prawny.
2. Przewodnicz^cy Komisji moze w szczegolnosci zaprosic do wspolpracy przy projektowaniu
regulaminu, czlonkow Spoldzielni, ktorzy wnioskowali o zmian? danego regulaminu lub zglaszaH do
niego uwagi.

§6
Komisja wspolpracuje z mnymi Komisjami Rady Nadzorczej i w razie potrzeby odbywa z nimi
wspolne posiedzenia.

§7
Komisja jest zobowiq^zana do przedstawiania Radzie Nadzorczej sprawozdari ze swoich prac.

§a
1. Komisja odbywa swoje posiedzenia w razie potrzeby.
2. Posiedzenie komisji zwotuje Przewodnicz^cy Komisji lub jego Zast?pca:
- z wlasnej inicjat}'wy;
IS R E G U L A M I N - Komisja Statutowo-Regulaminowa [uchwata 73-2013, 2013-10-22]

ii2)

- na wniosek Rady Nadzorczej;
- na wniosek Zarz^du zlozony do Rady Nadzorczej.

§9
1. Uchwaly Komisji s^t opiniodawcze, zapadajs)^ zwyk}^ wi?kszosci^ glosow przy obecnosci wi?cej niz
polow)' czlonkow w t\-m Przewodniczacego lub Zast?pcy.
2. W przypadku rownosci glosow rozstrzyga glos Przewodniczacego lub w razie nieobecnosci - jego
Zast^pcy.
§ 10
1. Posiedzema Komisji s^ protokolowane. Protokol podpisujs). wszyscy obecni na danym posiedzemu
czlonkowie Komisji.
2. Wnioski i opinie Komisji s^ zamieszczane w protokolach, ktore przekazywane s^^^ do Prezydium.
Rady Nadzorczej do obj?cia porz^dkiem obrad Rady Nadzorczej.

§ 11
1. Niniejszy Regulamin zostal uchwalony na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spoldzielni Ivlieszkaniowej
„Piaski Nowe" w dmu 22 pazdziernika 2013 r., Uchwala nr 73/2013.
2. Nimejszy regulamin obowi^zuje od dma jego zatwierdzenia.
Sekretarz
Rady Nadzorczej

Przewodnicz^cy
Rady Nadzorczej

Jan Czerwiriski

Marek Tomik
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