Załącznik nr 2 do UchwaĘ nr 812018
Walnego Zgromadzenia z dnia 27.06.2aft

"
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REGULAMlN

obrad walnego zgromadzenia członków spółdzielni
Mieszkaniowej,,PERKOZ'' w Otsztynie

§1
Walne Zgromadzelre jest najwyzszym organem Spółdzielni działającym na podstawie
PzePisów art. 3642 Ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółozielize ( jednolity tekst
Dz. U. z 2003 r- Nr 188 Poz" 1848, z poźniejszymi zmianami ), postanowień Statutu

Spółdzielni i niniejszego regulaminu.

§2
1.

Zgodnie z Postanowieniami § 78 Statutu Spółdzielni do wyłącznej właściwości
Walnego
Zgromadzenia nalezy:
1) uchwalanie kierunku rozwoju działalnościgospodarczej i statutowej Spółdzielni,
2) rozPatrywanie sprawozdan Zarządu i Rady Nadzorczój , zatwierdŹ"ni"
,pr"* ozdań
rocznYch i sPrawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał co do wniosków
członków SPÓłdzielni, Rady lub Zarządu w tych sprawach i udzielanie absolutorium
członkom Zarządu.
3) rozPatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego
z działalnościspółdzielni oraz podejmowanie uchwał w iym zakresie,
4) Podejmowanie Uchwał w przedmiocie nadwyzki bilansbwej lub sposobu pokrycia

5)
6)
7)

8)
9)
10)

11)

strat,

Podejmowanie Uchwał w sprawie zbycia nieruchomości ł zbycia zakładu lub innej
wyodrębnionej jednostki organ izacyjnej,
oznaczenie najwyższĄ sumy zobowiązań jaką społdzielnia może zaciągnąć,
Podejmowanie Uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni, podziału- Spółdzielni,
atakŻe PrzYłączenia jejjednostki organizacyjnej do innej Spółdzielni oraz likwidacja
Spółdzielni,
rozPatrywanie w postępowaniu wewnątrz spółdzielczym odwołań od Uchwał Rady
Nadzorczej podjętych w pienłszej instancji,
uchwalenie Statutu ijego zmian,

Podejmowanie Uchwał w sprawie przystąpienia Spółdzielni do Związku lub
z niego oraz upowaznienie Zarządu do podejmowania działin w tym

wYstąPienia
zakresie,

podejmowanie uchwał w sprawie pzystąpienia do innych organizacji
z nich, w tym takze nabycia udziałow (aói) tvcń

gospodarczych, występowania

organizacji,
12) wYbor delegatów na Zjazd Związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona,
13) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
14) wybor i odwołanie członków Rady Nadzoiczej,
15) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej
16) uchwalanie wYsokoŚci wynagradzania członków Rady Nadzorczej za udział
w posiedzeniach tego organu.
,

2,

Postanowienia ust, 1 pkt. 5 nie stosuje się do ustanawiania i przenoszenia prawa
odrębnej własnościlokali, domów jednorodzinnych oraz miejsc posiojowych w garazach
wielostanowiskowych dokonywanych dla realizaĄi zadań Spółdzielni,'okieślonyih w 4
§
statutu.

§3
Członek może brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez ustanowionego
w tym celu pełnomocnika.
2. Członkowie nie mający zdolnoścido czynnościprawnych lub członkowie z ograniczoną
zdolnością do czynnościprawnych biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez
ustanowionego w tym celu pełnomocnika. Pełnomocnik ten nie moze byó wybierany jako
członek Rady Nadz orczej.
3. osoby prawne, będące członkami Spółdzielni, biorą udział w Walnym Zgromadzeniu
przez ustanowionych w tym celu pełnomocników,
pełnomocnik nie może zastępowac więcej niz jednego członka. Pełnomocnik osoby
prawnej może być wybierany jako członek Rady Nadzorczej.
4. Członek ma prawo korzystania na własny koszt z pomocy prawnej lub pomocy ekspeńa.
osoby z ktorych pomocy korzysta członek, nie są uprawnione do zabierania głosu,
1.

§4
Kazdemu Członkowi obecnemu na Walnym Zgromadzeniu pzysługuje tylko jeden głos, bez
względu na ilośćposiadanych udziałów.
postanowienie to stosuje się odpowiednio do pełnomocników członków - osób prawnych.

§5
W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Rady
Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni nie będący członkami Spółdzielni, oraz pzedstawiciele
związków rewizyjnych, Krajowej Rady Spółdzielczej i innych związków, a także zaproszeni
gościei eksperci.

§6

Zgromadzenie zwołuje Zarząd przynajmniĄraz w roku w ciągu 6 miesięcy po
upływie roku obrachunkowego.
Zarząd może zwołaótalże Walne Zgromadzenie zważnych powodów w każdym czasie.
Zauąd obowiązany jest takze zwołać Walne Zgromadzenie na ządanie
1) Rady Nadzorczej
2) Przynajmnią 1l10 członków Spółdzielni.
żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia powinno być złożone na piśmie z podaniem
celu jego zwołania.
Walne Zgromadzenie w przypadkach określonychw ust. 3 powinno być zwołane w takim
terminie aby mogło się odbyc w ciągu 6 tygodni od dnia wniesienia żądania. Jezeli to nie
nastąpi, może je zwołac Rada Nadzorcza.
W przypadku nie zwołania Walnego Zgromadzenia puez organy Spółdzielni zwołuje je
związek rewizyjny, w ktorym Społdzielnia jest zrzeszona lub Krajowa Rada Spółdzielcza
na koszt Społdzielni.
Wnioskujący o zwołanie Walnego Zgromadzenia powinni wystąpić do związku
rewizyjnego, w którym Społdzielnia jest zrzeszona lub do Krajowej Rady Spółdzielczej
o zwołanie Walnego Zgromadzenia.
Uprawnieni do żądania zwołania Walnego Zgromadzenia mogą rownież żądaÓ
umieszczenia oznaczonych spraw w porządku jego obrad, pod warunkiem wystąpienia
ztym ządaniem co najmniej na 15 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

1. Walne
2,
3"

5.

b.

7.

8.

:

§7

1. o czasie,

miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia, zawiadarnia się członkow
Społdzielni na piśmieco najmniej na 21 dni przed terminem walnego Zgromadzenia
poprzez wywieszenie zawiadomień na tablicy ogłoszeń w siedzibie Społdzielni i na
klatkach schodowych budynkow Społdzielni oraz na stronie internetowej Społdzielni,

Członków PrawnYch a takŻe Związek Rewizyjny,
w którym Spółdzielnia jest zrzeszona
i
Krajową Radę SPółdzielczązawiadamia .ię o
.i".,",
,i".1""u"i;;;-ąil,
obrad
Walnego
Zgromadzenia na piŚmie ńa podany pr="Ź ni"ł.
* termini" cJ"na;mnie; na 21 dni
przed terminem Walnego Zgromadzenia.
"jru.
2" Zawiadomienie Powinńó Żawie,rac czas, miejsce, poządek
oraz informację
'projektow obrad
-ucnwał,
o miejscu wyłozenia wszystkich ,pl."*o.ł",i
które będą
obrad oraz infornracje o pr"*i" członkŹ JÓ
,"poin"ni" się z tymi
5:1"rH;E;,.
3, ProjektY uchwał żądania zamieszczania oznaczonych
spraw w porządku obrad
walnego zgrom.adzenia mają prawo zgłaszać: zarząd,
Rada Nadzorcza i członkowie.
projekty uchwał w tym
ucńwał. p'=ygółor"nr"n
y
wykładane, na co najmniej 14 dni pz'"ó terminóń
,wyniku tych zjoan, powinny być
watnógo zgiorn"Ji-Jni".
4, Członkowie mają Prawo zgłaszac'projekty u"n*.i i ządania,
o których mowa w ust. 3,
w terminie do 15 dni Przed dniem posiedzenia
Walnego Zgromadz.eńi". e.;"ęt Uchwały
zgłaszanej Przez członków Spółdzielni musi
po|a.ty, przezco najmniej .t0 członków,
5, Członek ma Prawo zgłaszania poprawek ole
Óo'prlj"xtów
uchwał]lie pozniej niz na
3 dni pzed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia. ^
6, Zarządjest zobowiązany do pzygotŃania poJ wzglęoem formalnym
i przedłozenia pod
Zgroma{zeniu prqekiÓ* u""n'r"ł i pop,"*ó['=jło".ony
ch przez

i

i

7"

8,

::?ff[tr§#ffi'ł,l'

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd wywiesza
w siedzibie
koszty organizacjiwalnego zgromadzenia obciązają
wszystkich członków spółdzielni.

§fffi?,:'f,iY

§8

1, walne zgromadzenie moze podejmowac uchwały jedynie
w sprawach
Porządkiem obrad

objętych
PodanYm do wiadómości członrom w teńinach i w
sposon określony

2, Walne

^
3"

Zgromadzenie może skreślićz poząoku
obrad poszczególne

sprawy lub
odroczYĆ ich rozPatzenie do następl"gó
w"'rne!o zgrom adzenia, a takze zmienic
kolejnośc rozpatrywania spraw objętych pl*ąo*i"ii-oorao.
Walne Zgromadzenie jesi zdolne'ob pboejńo*""i"
Uchwał
obecnYch, UchwałY są podejmowane zwyxłą
.bez względu na liczbę
większościągłośor.-]j"to
większość
kwalifikowana wymagane jest :- 2l3 głosów oddanYch głosów - dla podjęcia uchwały w sprawie odwołania
członka
-:t,}T'".l;="ij

-

2t3 głosów oddanych głosow

uchwały w sprawie połączenia

2t3 głosów oddanych głosów dl" po'ł§:ij',]H;",
o zmianie statutu spółdzielni,
3l4
- głosów oddanYch głosów - ola poóję.i. u"n*"i.w sprawie likwidacji
Spółdzielni"
4, Głosowanie na WalnYm Zgromadzeniu ÓÓovr" .lf
RadY Nadzorczej oraz wYb-oru delegato. JÓ'oiÓ"i:Ów 1awnie, za wyjątkiem wyboru do
związru rewizyjnego jak równiez
odwołanie tych osób , któie odbywa śięw głosoriniui'ąnvr.
5, PrzY obliczaniu wYmaganej większości gb.ó*;; póojęcia
uchwały uwzględnia się
liczbę członków uczestniczącyin w w3ń,vm
zgro^Za=Lniu nieraieiniJ oo tego
czy
,,za",
^ głosowali
"?rz.1cY' czy' ,,wstrzymali się od
6,
Na ządanie 1/5
liczbY człbnków Óoecnyci, n"-wJny,.n Zgromadzeniu
zarządza się
głosowanie tajne równiez w innych sprawjch
oojętycń poządkiem obrad.

;ń;i

§9
1, obrady walnego zgromadzenia

otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej
spółdzielni,
lub inny upowazniony członek Rady,

4

2. Otwierający obrady zaządza wybor Prezydium Walnego

Zgromadzenia

w składzie:

Pzewodniczący , Zastępca Przewodniczącego i sekretaz.
Członkowie Zaządu nie rnogą wchodzić w skład Prezydium Walnego ZEromadzenia.
Wybór prezydium przeprowadza się w głosowaniu jawnym"

§10

po

dokonaniu wyboru prezydium, przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza

głosowanie w sprawie porządku obrad,

§

11

Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym wybiera zwykłą większościągłosow spośrod
członków Spółdzielni następujące komisje
1) Komisję Skrutacyjną w składzie 3 osób , Do zadan Komisji należy
a) sprawdzenie kompletności listy obecnościorazważnaścimandatów pełnomocników
osób prawnych - członków Spółdzielni oraz puedstawicieli osób z ograniczona
zdolnością do czynności prawnych lub całkowicie jej pozbawionych,
b) sprawdzenia prawidłowościzwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do
podejmowania prawomocnych uchwał,
c) dokonywanie na zaządzenie przewodniczącego Zgromadzenia obliczeń wyników
głosowania i podanie tych wyników przewodniczącemu,
d) wykonywanie innych czynnościzwiązanych z obsługą głosowania tajnego lub
.

,

jawnego.

2) Komisję Wyborczą w składzie 3 osob. Do zadań Komisji należy sporządzanie

listy
kandydatów na członków Rady Nadzorczej, kandydatów na delegata na Zjazd Związku
Rewizyjnego i delegata na Kongres Spółdzielczości.
Komisja jest wybierana gdy porządek obrad przewiduje wybór członkow Rady
Nadzorczej.
3) Komisję Wnioskową w składzie 3 osób. Do zadań Komisji należy upoządkowanie
wniosków zgłoszonych w trakcie obrad z podziałem na
wnioski kwalifikujące się do pzyjęcia; w takim przypadku należy wskazać organ
S półdzie n i od powied z ialny za r ealizaile wn o s ku,
- wnioski kwalifikujące się do odrzucenia, oraz przygotowanie projektu uchwały w tym
zakresie"
4) lnne komisje w miarę potzeb.
:

i

l

§12

1,

2,
3.
4

"

Komisje wybierają ze swego grona przewodniczącego i sekretaza.
Komisje spoządzĄą protokół ze swej działalności,który podpisują pzewodniczący
i sekretarz.
Pzewodniczący Komisji składają Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z czynności
komisji"
Protokoły komisji przekazywane są sekretarzowi Walnego Zgromadzenia.

§13

1" Po przedstawieniu spraw zamieszczonych w porządku obrad, Pzewodniczący Walnego

Zgromadzenia otwiera dyskusję, udzielając ałosu wg kolejności zgłoszeń,
Zgromadzenie może podjąc decyzje o przeprowadzeniu dyskusji nad kilkoma
punktami porządku obrad łącznie.
Członkom Rady Nadzorczej, Zarządu oraz przedstawicielom Związku Rewizyjnego lub
Krajowej Rady Społdzielczej głos moźe byc udzielony poza kolejnością.

2. Walne
3"

5

4" Pzewodniczący Walnego

Zgromadzenia ma prawo zwrocić uwagę osobie zabierającej
głos, jezeli odbiega ona od przedmiotu dyskusji lub przekracza czas przeznaczony na
wYPowiedŹ" W przypadku nie zastosowania się mówcy do uwag, przewodnicŹący
Zgromadzenia odbiera mu głos.
5. Przewodniczący może odmówió udzielenia głosu osobie, która w danej sprawie juz
przemawiała"
6. W sprawach formalnych przewodniczący Walnego Zgromadzenia udziela głosu poza
kolejnoŚcią. Za wnioskiw sprawach formalnych uwaza się wnioski dotyczące
a) sposobu głosowania,
b) głosowania bez dyskusji,
c) zakonczenia dyskusji,
d) zamknięcia listy mówców,
e) zamknięcia listy kandydatow na członków Rady Nadzorczej,
f) zaządzenia przenvy
g) kolejności i sposobu uchwalania wniosków.
h) ograniczenia czasu przemówień.
7" W dyskusji nad wnioskami w sprawach formalnych
mogą zabrać głos jedynie dwaj
mówcy - jeden ,,za" ijeden ,,przeciw" wnioskowi"
8, Wnioski w sprawach formalnych Walne Zgromadzenie przyjmuje w głosowaniu jawnym
zwykłą większościągłosów.
9" Członkowie Spółdzielni mogą zgłaszać na piśmieniezaleznie od zgłoszonych wniosków,
oświadczen ia do protokółu Wal neg o Zgr omadzenia.
,

§14
1,

2.

3,

Po zamknięciu dyskusji nad poszczególnymi punktami poządku obrad pzewodniczący
Walnego Zgromadzenia zaządza głosowanie, jeśliokreślona sprawa wymaga poo;ęóia
uchwały przez Walne Zgromadzenie.
Przed Pzystąpieniem do głosowania pzewodniczący informuje zebranych
o wnioskach, które zostały zgłoszone i o kolejnościgłosowania nad §oszczególnymi
wnioskami. Wnioski dalej idące są głosowane w pienruszej kolejności.Wnioskień
,,dale;
idącYm" jest taki wniosek, którego pzegłosowanie przesądza celowośćgłosońania
wniosków pozostałych.
KaŻda uchwała podjęta przez Walne Zgromadzenie powinna mieć nadany kolejny
numer, datę podjęcia i tytuł określającysprawę, w któĘ uchwała została podjęta.

§15
CzłonkÓw Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie w liczbie określonej Statutem
Spółdzielni spośród członków Spółdzielni,
2" WYbory członków Rady Nadzorczej dokonywane są w głosowaniu
tajnym spośród
nieograniczonej liczby kandydatów.
3. Do RadY Nadzorczej
To9ą byó wybierani tylko członkowie Spółdzielni, oraz osoby
niebędące członkami Spółdzielni, które biorą udział w Walnym Zgromadzeniu jakó
pełnomocnicy osob prawnych.
4. W skład RadY Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby będące pracownikami
Spółdzielni.
Uchwała w sprawie wyboru takiej osoby do Rady Nadzoiczej jest nieważna. Z chwilą
nawiązania stosunku pracy przez członka Rady Nadzorczej ustaje jego członkostwo
w Radzie Nadzorczej Spółdzielni.
Nie mozna byĆ członkiem Rady Nadzorczej dłuzej niż przez 2 kolejne kadencje Rady
Nadzorczej.
1"

6,
7.

ustępujący członkowie Rady NadzorcĄ mogą ponownie kandydowac do Rady
Nadzorczejjeśli nie pełnili funkcji członka Rady pzez dwie kolejne kadencje"
Zgloszenia kandydatow do Rady Nadzorczej należy składaó na piśmie w siedzibie
spółdzielni w terminie do 2 dni przed walnym zgromadzeniem, z podaniem:
a) lmienia i nazwiska kandydata,
b) lmienia i nazwiska osoby zgłaszającej"

6

\N załączeniu do zgłoszenia kandydaci, bądźosoby zgłaszĄące kandydata winni złożyc
oświadczenie kandydata o zgodzie na kandydowanie w formie pisemnej.
8. Do Rady Nadzorczej wchodzą kandydaci, ktorzy w l turze wyborów otzymali największą
iloścgłosow, jednak nie mniej niż 50o/o oddanych waznych głosów. Jezeli w wyniku l tury
wyborow nie zostały obsadzone wszystkie mandaty, zarządza się ll turę wyborów. Do
drugiej tury wyborów staje nie więcej niż podwojna liczba osób w stosunku do
nieobsadzonych mandatów, wyłoniona spośród tych kandydatow, którzy w l turze
wyborów otzymali najwięcej głosów. Do Rady Nadzorczej wchodzą kandydaci wybrani
w l tuze wyborów oraz kandydaci, któzy w ll turze wyborów otzymali kolejno
największą liczbę oddanych głosów,
9, Kandydaci na członków Rady Nadzorczej przed głosowaniem dokonują swojej
prezentacji . Członkowie mogą kandydatom zadawać pytania.
10. Komisja Wyborcza sporządza listę kandydatów na członków Rady Nadzorczej, którzy
wyrazili zgodę na kandydowanie.
11. Członkowie Komisji Skrutacyjnej nie mogą kandydować do Rady Nadzorczej.
12. Wybory członków Rady Nadzorczej przeprowadza się za pomocą kań wyborczych, na
ktorych są umieszczone nazwiska i imiona kandydatow w kolejności alfabetycznej,
Głosowanie odbywa się poprzez złożeniekańy wyborczej do urny w obecnościKomisji
Skrutacyjnej.
,l3,
Głosujący skreślanazwiska kandydatow, na ktorych nie głosuje.
'l4. Głos jest niewazny jeżeli:
a) zawiera większa liczbę nazwisk niz ustalona przez Komisję Wyborcza,
b) kańa wyborcza jest przekreślona,
c) zawiera więcej nazwisk nie skreślonych niz liczba miejsc w Radzie Nadzorczej.
15.Liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatow oblicza Komisja Skrutacyjna,
która z czynności tych spoządza protokół. Przewodniczący Komisji ogłasza wyniki
głosowania.
16. W przypadku uzyskania przez kandydatow rownej liczby głosów, przewodniczący
zarządza ponowne głosowanie na kandydatów ktozy otzymali jednakową liczbę
głosów.
17 , Liczba osób wybranych do rady Nadzorczej nie może przekraczaĆ liczby członkow
Rady określonej w statucie Spółdzielni.

§16
odwołanie członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji może nastąpiĆ w głosowaniu
tajnym większością 2t3 głosów członków biorących udział w Walnym Zgromadzeniu, o ile
w-poządku obrad Walnego Zgromadzenia podanym członkom do wiadomości w trybie § 7
był pzewidziany punkt dotyczący odwołania członków Rady Nadzorczej.

§17
mają zastosowanie przy wyborach delegatow na Ąazd Związku,
jest
zrzelzona oraz delegata na Kongres SpółdzielczoŚci.
w ktorym Spółdzielnia
postanowienia

§ 15

§18

1.

2.

Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu odbywa się dla
kazdego członka Zauądu odrębnie w sposób jawny.
Członók Zaządu, któremu Walne Zgromadzenie nie udzieliło absolutorium, może byÓ
odwołany w głosowaniu tajnym; w tym wypadku nie stosuje się § 8 ust. 1 regulaminu.
Odwoła n ie człon ka Zarządu wymaga pi se m nego uzasad n ien ia.
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§ 19

1. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o przerwaniu obrad bez

2.

v,lyczerpania
porządku obrad. Uchwała ta powinna określaó termin zwołania kontynuacji przenłanego
Walnego Zgromadzenła.
Zarząd jest zobowiązany do zwołania w trybie określonym w § 80 statutu Spółdzielni
dokończenia przerwanego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym uchwałą
Walnego Zgromadzenia w sprawie pzerwania obrad.

§20

1, Z obrad

2.
3.
4.

Walnego Zgromadzenia spoządza się protokół, który podpisują pzewodniczący
sekretaz zebrania.
Protokoł i uchwały Walnego Zgromadzenia są jawne dla członków Spółdzielni,
przedstawicieli związku rewizyjnego, w którym spółdzielnia jest zrzeszona oraz dla
i

Krajowej Rady S połd zielczej

Protokóły oraz dokumentację obrad Walnego Zgromadzenia pzechowuje Zaząd
Spółdzielni co najmniej przez 10lat w biuze Spółdzielni.
Przebieg obrad Walnego Zgromadzenia moze być utnłalony za pomocą urządzen
rejestrujących dzwięk i obraz, o czym członkowie biorący udział w Walnym
"

Zgromadzeniu powinni być uprzedzeni.

§21

1.

Uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują wszystkich członków Spółdzielni , oraz
wszystkie jej organy.
Uchwała spżeczna z ustawą jest niewazna.
2. Członek Społdzielni moze zaskażyć do sądu w trybie i terminie określonym w prawie
Społdzielczym kazdą Uchwałę z powodu jej niezgodności z przepisami prawa lub statutu.
Na tej samej podstawie Uchwałę może zaskażyctalże Zarząd Spółdzielni. Jeżeli Zarząd
wytacza powództwo, Społdzielnię reprezentuje pełnomocnik ustanowiony przez Radę
Nadzorczą.
3. Powództwo o uchylenie Uchwały Walnego Zgromadzenia powinno być wniesione
w ciągu szeŚciu tygodni od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia, jezeli zaśpowództwo
wnosi członek nieobecny na Walnym Zgromadzeniu wskutek jego wadliwego zwołania _
w ciągu szeŚciu tygodni od dnia powzięcia przez niego wiadomości o uchwale, nie
poŹniej jednak niżprzed upływem roku od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia.
4. Orzeczenie sądu ustalające nieistnienie albo niewaznoścuchwały bądź uchylające
uchwałę Walnego Zgromadzenia ma moc prawną względem wszystkich członków
Spółdzielni, oraz wszystkich jej organów"

§22

w niniejszym regulaminie rozstrzyga Walne Zgromadzenie
W kwestiach porządkowych decyzję podejmuje prezydium Walnego

Sprawy nieuregulowane

w głosowaniu jawnym.

Zgromadzenia.

§23
Regulamin wchodzi w zycie
czen/vca 2018 r"

z

dniem uchwalenia pzez Walne Zgromadzenie
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