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                                            REGULAMIN   
 Wyborów  Rady  Nadzorczej  Spółdzielni Mieszkaniowej  L-W-A 
                                            w Konarzewie  
 

                  §1 
1. Wybory do Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej L-W-A w 

Konarzewie przeprowadza się w głosowaniu tajnym spośród 
nieograniczonej liczby kandydatów zgłoszonych na Walnym 
Zgromadzeniu Spółdzielni. 

2. Wyboru  Rady Nadzorczej dokonuje Walne Zgromadzenie. 
 

            §2 
Rada Nadzorcza składa się z 7 Członków, którzy powinni reprezentować 
członków poszczególnych zespołów mieszkaniowych. 
 
                 §3 

1. Wybory Rady Nadzorczej przeprowadza  3-osobowa Komisja wybrana 
przez Walne Zgromadzenie. 

2. Wybór Komisji następuje z kandydatów zgłoszonych w dowolnej 
ilości z uczestników Walnego Zgromadzenia. 

3. Członkowie Komisji nie mogą kandydować do Rady Nadzorczej.   
4. Komisja sporządza z przeprowadzonych czynności protokół, który 

załącza się do protokółu z Walnego Zgromadzenia. 
 
                §4 

1. W głosowaniu w wyborach do Rady Nadzorczej biorą udział członkowie , 
obecni na Walnym Zgromadzeniu. 

2. Głosowanie polega na pozostawieniu na karcie do głosowania nazwisk 
kandydatów, na których głosujący oddaje swój głos  i skreśleniu nazwiska 
kandydatów , na których głosujący nie oddaje swojego głosu. 

3. Głos uznaje się za ważny wtedy, gdy na karcie do głosowania 
pozostawiono 7 lub mniej nazwisk. 

4. Pozostawienie na karcie więcej nazwisk niż 7  powoduje nieważność 
głosu. 

5. Za nieważne głosy uważa się również karty do głosowania, na których 
dokonano innych skreśleń niż opisane w ust.2   lub dopisano nazwiska 
osób innych niż umieszczone na karcie do głosowania.   
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          §5 
1. Do Rady Nadzorczej Spółdzielni zostają wybrani kandydaci, którzy 

uzyskali największą w kolejności przewagę głosów  „za”  nad głosami  
„przeciw”.  
Jeżeli w pierwszej turze wyborów nie zostaną obsadzone wszystkie 
mandaty, to przeprowadza się drugą , ewentualnie dalsze tury wyborów. 

      2.   W razie równej ilości głosów  „za”  i   „przeciw”  przeprowadza się  
          w danej sprawie ponowne głosowanie. 
 
      §6 

1. Członkowie Rady Nadzorczej są wybierani przez Walne Zgromadzenie 
Spółdzielni na okres 3 lat. 

2. Nie można być Członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż przez 2- kolejne 
kadencje Rady Nadzorczej. 

3. W skład Rady Nadzorczej Spółdzielni nie mogą wchodzić osoby będące 
pracownikami Spółdzielni lub będące Członkami Zarządu. 
 

§7 
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Walne 
Zgromadzenie Członków Spółdzielni. 

   
                                      
            
 
 
 
Konarzewo, dnia 26.11.2011r.  
 
 
Sekretarz Walnego Zgromadzenia:                        Przewodniczący  Walnego                     
                                                                                Zgromadzenia: 
 
 
 
……………………………………………...         ……………………………………………. 


								
	                                            REGULAMIN  
	 Wyborów  Rady  Nadzorczej  Spółdzielni Mieszkaniowej  L-W-A
	                                            w Konarzewie 




