R E G U L A M I N
ZARZADU
Spotdzielni Mieszkaniowei ,,Piaski Nowc

Na podstawie Ustawy Prawo Spoldzielcze z dnia 16.09.1982 r.
(Dz. Ustaw Nr 54 z 1995 r.poz.288) z pozniejszymi zmianami oraz Statutu
S M „Piaski Nowe" w Krakowie jego postanowien od par. 79 do par. 86
uchwaia si? Regulamin
pracy Zarzadu
Spoidzielni Mieszkaniowej
„Piaski Nowe" o tresci nast^puj^cej:

§ 1
Zarzad S M „Piaski Nowe" kieruje dzialalnosciq_ Spoidzielni i Reprezentuje jq.
na zewn^trz.
§ 2
Zarzad sklada si? z 3 - 5 czlonkow, w tym Prezesa Zarzadu wybranych
Rad? Nadzorcz%

przez

§ 3
1. Prezes Zarzadu S M „Piaski Nowe", ktory jest kierownikiem Spoidzielni jako
zakladu pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy, kieruje biez^c^ dzialalnosci^
gospodarcz^.
2. Prezesowi Zarzadu w wykonywaniu funkcji okreslonej w § 3 pkt. 1
podporz^dkowani Czlonkowie Zarzadu.
§4
Prezes i Czlonkowie Zarzadu winni czynu lub zaniedbania,
Spoldzielnia poniosla szkod?, odpowiadaj^ za nie osobiscie.

przez ktore

Zakres dzialania Zarzadu
§ 5
1 .Zarzad podejmuje decyzje nie zastrzezone w ustawie lub Statucie S M „Piaski
Nowe" w Krakowie innym organom, a w szczegolnosci:
a) podejmowanie decyzji w sprawach czlonkowskich, przedkladanych
do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej w przypadkach odwolan czlonkow od
tych decyzji.
b) sporz^dzanie projektow rocznych planow gospodarczych i programow
dzialalnosci spoleczno - wychowawczej.
c)przedkladanie Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia projekty struktury
organizacyjnej Spoidzielni.
d)prowadzenie gospodarki Spoidzielni w ramach zatwierdzonych planow
i wykonywanie zwi^anych z tym czynnosci organizacyjnych
i finansowych.
e)przedkladanie Radzie Nadzorczej okresowych sprawozdah i analiz
ekonomicznych oraz sprawozdan rocznych z dzialalnosci Spoidzielni
i rocznych sprawozdan finansowych.
f) sporz^dzanie projektow podzialu nadwyzki bilansowej lub sposobu
pokrycia strat.
g)wsp61dzialanie z organami wladzy terenowej oraz organizacjami
spoldzielczymi i spolecznymi.
h) zwol3wanie Walnych Zebrari Czlonkow
a ponadto:
- zawieranie umow w zakresie praw i obowi^kow maj^tkowych
Spoidzielni w zakresie nie zastrzezonym innym Organom Spoidzielni,
- nabycie lub zbycie srodkow trwalych, ktorych nabycie lub zbycie
nie jest zastrzezone w Statucie oraz uchwalach Walnego Zebrania
i uchwalach Rady Nadzorczej,
- powolywanie komisji inwentaryzacyjnych, przetargowych, odbioru
robot i innych,
- odpisywania niedoborow, umarzania oraz udzielania ulg w splacie
naleznosci przysluguj^cych Spoidzielni w oparciu o aktualnie
obowi^zuj^ce przepisy,
- zawieranie umow na lokale i inne sprawy zwi^ane z realizacj^
spoldzielczego prawa do lokalu,
- wynajmowanie lokali uzytkowych,
- ustalanie peinomocnikow,
- ustosunkowywanie si? do zalecen pokontrolnych i polustracyjnych.

2. Zarzad jest obowi^any :
-uczestniczyc na zaproszenie Rady Nadzorczej w posiedzeniach Rady
Nadzorczej oraz udzielac potrzebnych wyjasnien, wzgl^dnie przedstawiac
z^dane materialy i dowody,
-dokonywac okreslonej analizy wynikow dzialalnosci Spoidzielni oraz
przedstawiac Radzie Nadzorczej odpowiednie sprawozdania i wnioski w
tym zakresie.
3. Decyzje Zarzadu s^ podejmowane uchwalami.
4. Decyzje poszczegolnych czlonkow Zarzadu na podstawie podzialu
czynnosci
zgodnie
z
regulaminem
organizacyjnym
Spoidzielni
s^ podejmowane poleceniami shizbowymi.

§6
1. Posiedzenia Zarzadu zwoluje Prezes Zarzadu:
-z wlasnej inicjatywy - w miar? potrzeb - co najmniej 2 razy w miesi^cu,
- na wniosek jednego z czlonkow Zarzadu,
-na wniosek Rady Nadzorczej.
2. Prezes Zarzadu ustala termin i porzadek obrad posiedzenia, ktory powinien
przewidywac rozpatrzenie spraw wynikaj^cych z planu pracy Zarzadu
oraz biez^cej dzialalnosci Spoidzielni.
3. Kazdy z czlonkow Zarzadu przed posiedzeniem moze wniesc do porz^dku
obrad spraw?, ktora jego zdaniem wymaga kolegialnego rozpatrzenia.
4. Za prawidlowe przygotowanie materialow, ktore mog^ bye przedmiotem
obrad, odpowiada wlasciwy czlonek Zarzadu, zgodnie z podzialem czynnosci
zawartym w regulaminie Organizacyjnym Spoidzielni.
5.0 posiedzeniu Zarzadu zainteresowani powinni bye zawiadomieni co najmniej
na jeden dzien przed posiedzeniem.
6.W razie koniecznosci posiedzenie Zarzadu moze bye zwolane bez zachowania
terminow przewidzianych w ust. 5.

§ 7

1 .Uchwaly Zarzadu zapadaj^ wi?kszosci^ gtosow. W razie rownej liczby gtosow
decyduje glos Prezesa Zarzadu. Do waznosci uchwaly konieczna jest
obecnosc Prezesa Zarzadu i co najmniej jednego czlonka Zarzadu.
W razie nieobecnosci Prezesa Zarzadu jego uprawnienia o ktorych mowa
wyzej, przysluguj^^ zast^pcy wyznaczonemu zgodnie z postanowieniem § 10.
2. W sprawach pilnych decyzje podejmuje Prezes Zarzadu o ile zwolanie
posiedzenia Zarzadu nie jest mozliwe. Jezeh decyzje te nalez^ do wyl^cznej
kompetencji Zarzadu przedklada je do zatwierdzenia na najblizszym
posiedzeniu.
3. Czlonkowie Zarzadu nie mog^ brae udziahi w glosowaniu w sprawach
wyl^cznie ich dotycz^cych.
4. W posiedzeniach Zarzadu mog^ brae udzial z glosem doradczym
Przewodnicz^cy Rady Nadzorczej lub przedstawiciel Rady Nadzorczej
upowazniony przez Rad? oraz inne zaproszone osoby.

§ 8
1 .Posiedzenia Zarzadu s^ protokolowane.
2. Protokoly powinny zawierac: dat? posiedzenia, nazwiska Czlonkow ZarzE^du
i innych osob obecnych na posiedzeniu, porzadek obrad, tresc podjetych
uchwal i ewentualne sprzeciwy. Plany, sprawozdania, wnioski i inne
materialy b?d^ce przedmiotem obrad i uchwal powinny bye zal^czone do
protokolu.
3. Protok6l podpisujq^ czlonkowie Zarzadu obecni na danym posiedzeniu.
4. Protok6l powinien bye sporzadzony przed nastepnym posiedzeniem Zarzadu.

Zakres dzialania Prezesa i Czlonkow Zarzadu

§ 9
1. Prezes Zarzadu oraz Czlonkowie Zarzadu kieruje pracami komorek
Organizacyjnyeh Spoidzielni stosownie do podzialu czynnosci wynikaj^cyeh
z podzialu funkcji nadzorczych komorek przewidzianych schematem
organizacyjnym Spoidzielni. Podzial ten ustala Zarzad Spoidzielni.
2. Prezes Zarzadu oraz Czlonkowie Zarzadu w wykonaniu czynnosci o ktorych
mowa w ust. 1 wydaj^ w zakresie niezastrzezonym do Zarzadu, okreslonym
w § 79 Statutu pkt 1 - polecenia niezb?dne dla prawidlowej realizacji
powierzonych im zadari, przedkladaj^ i referuj^ na posiedzeniach Zarzadu
wnioski i s^ odpowiedzialni za wprowadzenie w zycie uchwal Zarzadu przez
nadzorowane komorki organizacyjne Spoidzielni.
3. Prezes Zarzadu moze wstrzymac wykonanie polecenia Czlonka Zarzadu,
ktoremu w takim przypadku przysluguje prawo przedstawienia sprawy
do rozstrzygni^cia przez Zarzad.
4. Do zakresu czynnosci Prezesa Zarzadu nalezy:
-koordynowanie i nadzorowanie pracy czlonkow Zarzadu w toku biez^cej
dzialalnosci Spoidzielni.
-reprezentowanie Spoidzielni na zewn^trz oraz upowaznienie czlonkow
Zarzadu i pracownikow do reprezentowania Spoidzielni.
-biez^ce informowanie czlonkow Zarzadu o wazniejszych zagadnieniach
wynikaj^cych z reprezentowania Spoidzielni.

§ 10
Funkcj? Prezesa Zarzadu w czasie jego nieobecnosci pelni wyznaczony przez
niego imiennie czlonek Zarzadu.

Postanowienia ogoinc
§ n
l.Oswiadczenie woli w zakresie praw i obowi^zkow maj^tkowych
Spoidzielni skladaj^ dwaj czlonkowie Zarzadu lub jeden czlonek Zarzadu
i osoba przez Zarzad do tego uprawniona ( pelnomocnik) przez swoje podpisy
pod nazw^ Spoidzielni.
2.W sprawach dotycz^cych dyspozycji srodkami pieni^znymi i srodkami
trwalymi, oswiadczenie woli powinno bye zlozone z zachowaniem przepisow
okreslaj^cych uprawnienie i obowi^zki Glownego Ksi?gowego.
§ 12
Do wykonywania czynnosci okreslonego rodzaju lub czynnosci szczegolnych
Zarzad moze ustanowic jednego lub wi^cej peinomocnikow okreslajac zakres
ich umocowania.
Pelnomocnictwo moze upowazniac do dzialania jednoosobowego lub l^cznego.

§ 13
Zarzad inicjuje, organizuje i prowadzi dzialalnosc Statutow^ Spoidzielni
zapewniaj^c^realizacj? jej celow i zadan.

§14
1 .Przekazywanie przez ust^puj^cy Zarzad lub czlonka Zarzadu czynnosci
nowemu Zarz^dowi lub czlonkowi nast?puje protokoiem zdawczo odbiorczym przy udziale przewodnicz^cego Rady Nadzorczej lub zast^pcy.
2.Protok6l zdawczo - odbiorczy powinien zawierac wykaz przekazywanych do
zalatwienia spraw, akt, dokumentow itp. i aktualny stan przekazj^wanych
agend.

3.Egzemplarze protokohi podpisane przez osoby uczestnicz^ce w czynnosciach
przekazania otrzymuj^: przekazuj^cy, przejmuj^cy, jeden egzemplarz
pozostaje w aktach Spoidzielni.

§15
Niniejszy Regulamin zostal przyjety uchw^^ Rady Nadzorczej Nr 22/2002
z dnia 5.03.2002 r.

Zarzad

Rada Nadzorcza SM „Piaski Nowe"
Przewodnicz^cy Rady Nadzorczej

Sekretarz Rady Nadzorczej

Zal. Nr 1 - Schemat organizacyjny SM „Piaski Nowe"

