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W oparciu o § 84 pkt 3 Statutu ŚSMN – Zarząd wprowadza poniższe  2 poprawki do 

projektów uchwał 

Zmiana Nr 1  

REGULAMIN  
WALNEGO ZGROMADZENIA 

 

Środowiskowej Spółdzielni Mieszkaniowej Niewidomych  
 

Dotychczasowa wersja 

§ 13  

1. Wybory do organów Spółdzielni, Walnego Zgromadzenia i Rady nadzorczej, 

dokonywane są w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby 

kandydatów zgłoszonych spośród Członków.  

2. Odwołanie członka organu następuje także w głosowaniu tajnym.  

3. Do organów Spółdzielni wchodzą kandydaci, którzy w I turze wyborów 

otrzymali co najmniej 50 % oddanych głosów.  

4. Jeżeli w I turze wyborów nie zostały obsadzone wszystkie mandaty zarządza 

się II turę wyborów.  

5. Do II tury wyborów staje tylko podwójna liczba osób w stosunku do 

nieobsadzonych mandatów spośród tych kandydatów, którzy w I turze 

wyborów otrzymali najwięcej głosów.  

6. Do organów Spółdzielni wchodzą kandydaci wybrani w I turze wyborów oraz 

kandydaci, którzy w II turze wyborów otrzymali kolejno największą liczbę 

oddanych głosów.  

7. W przypadku uzyskania przez kandydatów w II turze równej liczby głosów, 

przeprowadza się dodatkowe głosowanie na kandydatów którzy otrzymali 

równą ilość głosów.  

8. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów przy wyborach do organów 

Spółdzielni i przy podejmowaniu uchwał przez organy Spółdzielni 

uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw uchwale.  

 

Otrzymuje brzmienie 

§ 13  

1. Wybory do Rady nadzorczej, dokonywane są w głosowaniu tajnym spośród 

nieograniczonej liczby kandydatów zgłoszonych spośród Członków.  

2. Odwołanie członka organu następuje także w głosowaniu tajnym.  
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3. Do organu Spółdzielni wchodzą kandydaci, którzy w I turze wyborów otrzymali 

co najmniej 50 % oddanych głosów.  

4. Jeżeli w I turze wyborów nie zostały obsadzone wszystkie mandaty zarządza 

się II turę wyborów.  

5. Do II tury wyborów staje tylko podwójna liczba osób w stosunku do 

nieobsadzonych mandatów spośród tych kandydatów, którzy w I turze 

wyborów otrzymali najwięcej głosów.  

6. Do organu Spółdzielni wchodzą kandydaci wybrani w I turze wyborów oraz 

kandydaci, którzy w II turze wyborów otrzymali kolejno największą liczbę 

oddanych głosów.  

7. W przypadku uzyskania przez kandydatów w II turze równej liczby głosów, 

przeprowadza się dodatkowe głosowanie na kandydatów którzy otrzymali 

równą ilość głosów.  

8. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów przy wyborach do organów 

Spółdzielni i przy podejmowaniu uchwał przez organy Spółdzielni 

uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw uchwale.  

 

Zmiana nr 2  

Dotychczasowa wersja 

Uchwała nr 8/2016 
Walnego Zgromadzenia ŚSMN z dnia 14 czerwca 2016  r. 

w sprawie: wyboru uzupełniającego członka  Rady Nadzorczej 

Działając na podstawie art. 45 § 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze 

(Dz.U. z 2013 r.  poz. 1443 – ze zm.) oraz § 81 ust. 1 pkt 15 i § 86 ust. 3 w związku z § 95 

ust. 4 Statutu  Środowiskowej Spółdzielni Mieszkaniowej Niewidomych w Warszawie  Walne 

Zgromadzenie uchwala co następuje:  

§ 1.  

Powołuje na członka Rady Nadzorczej na kadencję 2015-2018 ; 

1) .…………………………… 

§ 2. 

 

Zobowiązuje Zarząd Spółdzielni do zgłoszenia w Sadzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII 

wydział Gospodarczy – Krajowym Rejestrze Sądowym wybranych członków Rady 

Nadzorczej. 
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§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 Uzasadnienie 

W dniu 09.05.2016 roku p. Agata Jendraszczyk złożyła pisemną rezygnację z 

pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej w związku z powyższym na jej miejsce zgodnie z 

§ 95 ust. 4 Statutu  Środowiskowej Spółdzielni Mieszkaniowej Niewidomych do końca 

kadencji wchodzi członek wybrany na najbliższym Walnym Zgromadzeniu. 

 

Otrzymuje brzmienie 

Uchwała nr 8/2016 
Walnego Zgromadzenia ŚSMN z dnia 14 czerwca 2016  r. 

w sprawie: wyboru uzupełniającego członków  Rady Nadzorczej 

Działając na podstawie art. 45 § 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze 

(Dz.U. z 2013 r.  poz. 1443 – ze zm.) oraz § 81 ust. 1 pkt 15 i § 86 ust. 3 w związku z § 95 

ust. 4 Statutu  Środowiskowej Spółdzielni Mieszkaniowej Niewidomych w Warszawie  Walne 

Zgromadzenie uchwala co następuje:  

§ 1.  

Powołuje na członka Rady Nadzorczej na kadencję 2015-2018 ; 

1. .…………………………… 

2. ……………………………… 

§ 2. 

Zobowiązuje Zarząd Spółdzielni do zgłoszenia w Sadzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII 

wydział Gospodarczy – Krajowym Rejestrze Sądowym wybranych członków Rady 

Nadzorczej. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

  

Uzasadnienie 
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W dniu 09.05.2016 roku p. Agata Jendraszczyk złożyła pisemną rezygnację z 

pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. 

W dniu 31.05.2016 roku p. Jadwiga Czerwińska złożyła pisemną rezygnację z 

pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. 

- w związku z powyższym na ich miejsce zgodnie z § 95 ust. 4 Statutu  

Środowiskowej Spółdzielni Mieszkaniowej Niewidomych do końca kadencji wchodzą 

członkowie wybrani na najbliższym Walnym Zgromadzeniu. 

 

 Za uchwałą głosowało     …………      członków spółdzielni 

przeciw uchwale głosowało    …………      członków spółdzielni 

   

………………………………   …………………………………….  

Sekretarz WZ      Przewodniczący WZ  

 


