
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1/2008 Walnego Zgromadzenia 

Członków Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej                      

w Suwałkach odbytego w dniach 23 i 24 czerwca 2008 r. 

 

 

Regulamin Walnego Zgromadzenia 

Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach 

 

I.    POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

Walne Zgromadzenie jest najwyŜszym organem Spółdzielni. 

§ 2 

Podstawę prawną działania Walnego Zgromadzenia stanowi: ustawa z dnia 16 września 1982 

r. Prawo spółdzielcze z późniejszymi zmianami, ustawa z dnia 15 grudnia 2000 roku o 

spółdzielniach mieszkaniowych z późniejszymi zmianami, Statut Spółdzielni                                 

i postanowienia niniejszego Regulaminu. 

§ 3 

1. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział członkowie Spółdzielni. 

2. Członek moŜe brać udział w Walnym Zgromadzeniu tylko osobiście. 

3. Członkowie nie mający zdolności do czynności prawnych lub członkowie z ograniczoną 

zdolnością do czynności prawnych biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez 

przedstawiciela ustawowego, który nie moŜe być wybierany jako członek Rady Nadzorczej 

lub Zarządu. 

4. Osoby prawne będące członkami Spółdzielni biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez 

ustanowionego w tym celu pełnomocnika. Pełnomocnik nie moŜe zastępować więcej niŜ 

jednego członka. 

5. Członek ma prawo korzystania na własny koszt z pomocy prawnej lub pomocy eksperta. 

Osoby, z których pomocy korzysta członek, nie są uprawnione do zabierania głosu. 

6. Na Walnym Zgromadzeniu mogą być równieŜ obecne osoby nie będące członkami 

Spółdzielni, zaproszone przez Zarząd lub Radę Nadzorczą.  

7. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele 

Związku Rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz przedstawiciele Krajowej 

Rady Spółdzielczej. 

 

 

 



§ 4 

Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia naleŜy: 

1) uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej i społeczno-kulturalnej oraz 

programów budownictwa mieszkaniowego, 

2) rozpatrywanie sprawozdań Rady Nadzorczej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych                 

i sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał co do wniosków Spółdzielni, 

Rady Nadzorczej lub Zarządu w tych sprawach i udzielanie absolutorium członkom 

Zarządu, 

3) rozpatrywanie wniosków wynikających z protokółu polustracyjnego z działalności 

Spółdzielni i podejmowanie uchwał w tym zakresie, 

4) podejmowanie uchwał w przedmiocie podziału nadwyŜki bilansowej (dochodu 

ogólnego) lub sposobu pokrycia strat, 

5) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej 

wyodrębnionej jednostki organizacyjnej, 

6) oznaczanie najwyŜszej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia moŜe zaciągnąć, 

7) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni, podziału Spółdzielni oraz 

likwidacji Spółdzielni, 

8) rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Rady 

Nadzorczej podjętych w pierwszej instancji, 

9) uchwalanie zmian statutu, 

10) uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia, 

11) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej, 

12) wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, 

13) podejmowanie uchwał w sprawach przystąpienia Spółdzielni do związku rewizyjnego i 

innych organizacji gospodarczych oraz wystąpienia z nich, a takŜe upowaŜnienie 

Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie, 

14) wybór delegatów na zjazd związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona. 

 

II. ZWOŁYWANIE POSIEDZEŃ, PORZĄDEK OBRAD   

§ 5 

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd przynajmniej raz w roku nie później niŜ do dnia 30 

czerwca. 

2. Walne Zgromadzenie moŜe być zwołane przez Zarząd z waŜnych powodów w kaŜdym 

czasie. 

 



 

3. Zarząd jest obowiązany zwołać Walne Zgromadzenie równieŜ na Ŝądanie: 

1) Rady Nadzorczej, 

2) 1/10 członków. 

4. śądanie zwołania Walnego Zgromadzenia powinno być złoŜone na piśmie                            

z podaniem celu jego zwołania. 

5. W wypadkach wskazanych w ust. 3 Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w takim 

terminie, aby mogło się odbyć w ciągu czterech tygodni od dnia wniesienia Ŝądania. JeŜeli 

to nie nastąpi zwołuje je Rada Nadzorcza. 

6. Zarząd w terminie 14 dni od wniesienia Ŝądania zwołania Walnego Zgromadzenia 

powiadamia Radę Nadzorczą o planowanym terminie Walnego Zgromadzenia. 

7. W przypadku nie zwołania Walnego Zgromadzenia przez organy Spółdzielni zwołuje je 

Związek Rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona lub Krajowa Rada Spółdzielcza 

na koszt Spółdzielni. 

8. Projekty uchwał i Ŝądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego 

Zgromadzenia lub jego wszystkich części mają prawo zgłaszać: Zarząd, Rada Nadzorcza i 

członkowie Spółdzielni, pod warunkiem wystąpienia z tym Ŝądaniem   co najmniej na 15 

dni przed terminem pierwszej części Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały zgłaszanej 

przez członków musi być poparty przez co najmniej 10 członków. 

§ 6 

1. Walne Zgromadzenie odbywa się w częściach. 

2. W kaŜdej części Walnego Zgromadzenia uczestniczą członkowie Spółdzielni zamieszkali na 

terenie wskazanym w uchwale Rady Nadzorczej, a takŜe przedstawiciele ustawowi 

członków nie mających zdolności do czynności prawnych lub członków z ograniczoną 

zdolnością do czynności prawnych, z prawem czynnego udziału w Walnym Zgromadzeniu. 

3. Członkowie oczekujący oraz prawni uczestniczą w części Walnego Zgromadzenia 

wskazanej im przez Radę Nadzorczą. 

4. Podziału Walnego Zgromadzenia na części dokonuje Rada Nadzorcza biorąc pod uwagę 

połoŜenie poszczególnych nieruchomości. 

5. KaŜdy członek Spółdzielni uczestniczy tylko w jednej części Walnego Zgromadzenia                 

i przysługuje mu jeden głos. 

6. Członek, któremu przysługują prawa do lokali znajdujących się w róŜnych 

nieruchomościach, dokonuje wyboru części Walnego Zgromadzenia, w której będzie 

uczestniczył. O dokonanym wyborze członek informuje pisemnie Zarząd Spółdzielni 

najpóźniej na 7 dni przed planowanym terminem Walnego Zgromadzenia. W przypadku 



braku informacji, przynaleŜność członka do danej części Walnego Zgromadzenia określa 

Zarząd Spółdzielni. 

§ 7  

1. O czasie, miejscu i porządku obrad poszczególnych części Walnego Zgromadzenia 

członkowie uprawnieni do uczestnictwa w danej części Walnego Zgromadzenia, Związek 

Rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz Krajowa Rada Spółdzielcza 

zawiadamiani są na piśmie, na 21 dni przed terminem pierwszej części Walnego 

Zgromadzenia.  

2. Zawiadomienie powinno zawierać czas, miejsce, porządek obrad oraz informację                 

o wyłoŜeniu wszystkich sprawozdań i projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad 

oraz informację o prawie członka do zapoznania się z tymi dokumentami. 

3. W przypadku wniesienia do porządku obrad Walnego Zgromadzenia dodatkowych spraw 

lub projektów uchwał, uzupełniony porządek obrad wywiesza się w siedzibie Spółdzielni 

oraz na klatkach schodowych budynków na 7 dni przed terminem pierwszej części 

Walnego Zgromadzenia. 

4. W przypadku zgłoszenia projektów uchwał w trybie § 5 ust.8 niniejszego Regulaminu, 

uchwały te, wraz z pozostałymi uchwałami, są wykładane do wglądu członków Spółdzielni 

w biurze Spółdzielni na 14 dni przed terminem pierwszej części Walnego Zgromadzenia. 

5. Członek Spółdzielni ma prawo zgłaszać poprawki do projektów uchwał najpóźniej na                    

3 dni przed posiedzeniem pierwszej części Walnego Zgromadzenia. 

6. Zarząd Spółdzielni jest zobowiązany do przygotowania pod względem formalnym                     

i przedłoŜenia pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu projektów uchwał i poprawek 

zgłoszonych przez członków Spółdzielni. 

§ 8 

1. Obrady poszczególnych części Walnego Zgromadzenia otwiera przewodniczący Rady 

Nadzorczej lub inny, wyznaczony przez Radę jej przedstawiciel. 

2. Na kaŜdej części Walnego Zgromadzenia wybierane jest odrębne prezydium w składzie: 

przewodniczący i sekretarz. W skład prezydium nie mogą wchodzić członkowie Zarządu. 

Wybór prezydium przeprowadza się w głosowaniu jawnym. 

3. Po dokonaniu wyboru prezydium, obrady prowadzi przewodniczący, który zarządza 

głosowanie w sprawie przyjęcia proponowanego porządku obrad. 

 

 

 

 



§ 9 

1. Na kaŜdej części Walnego Zgromadzenia w głosowaniu jawnym wybierane są zwykłą 

większością głosów, spośród członków Spółdzielni następujące komisje: 

1) skrutacyjna, 

2) uchwał i wniosków. 

2. KaŜda z komisji winna liczyć co najmniej dwóch członków, którzy spośród siebie wybierają 

przewodniczącego i sekretarza komisji. 

3. Członkiem komisji skrutacyjnej nie moŜe być osoba kandydująca w wyborach na członka 

Rady Nadzorczej. 

4. Do zadań komisji skrutacyjnej naleŜy: 

1) sprawdzenie, czy posiedzenie danej części Walnego Zgromadzenia zostało zwołane 

zgodnie z postanowieniami ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i statutu, 

2) ustalenie na podstawie list obecności liczby członków obecnych na posiedzeniu, 

3) obliczanie wyników głosowania i podanie tych wyników przewodniczącemu, 

wykonywanie innych czynności związanych z obsługą głosowania tajnego lub jawnego. 

5. Do zadań komisji uchwał i wniosków naleŜy: 

1) rozpatrywanie projektów uchwał poddanych pod głosowanie poszczególnych części 

Walnego Zgromadzenia, 

2) rozpatrywanie wniosków zgłoszonych w toku obrad. 

6. KaŜda z komisji sporządza protokół ze swej działalności, który podpisują przewodniczący i 

sekretarz. 

7. Przewodniczący komisji składają Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z czynności 

komisji. 

8. Protokoły komisji przekazywane są sekretarzowi danej części Walnego Zgromadzenia. 

§ 10 

1. Po przedstawieniu kaŜdej ze spraw zamieszczonych w porządku obrad, przewodniczący 

danej części Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję, udzielając głosu wg kolejności 

zgłoszeń. 

2. Walne Zgromadzenie moŜe podjąć decyzję o przeprowadzeniu dyskusji nad kilkoma 

punktami porządku obrad łącznie. 

3. Członkom Rady Nadzorczej, Zarządu oraz przedstawicielom Związku Rewizyjnego lub 

Krajowej Rady Spółdzielczej, głos moŜe być udzielany poza kolejnością. 

4. Przewodniczący danej części Walnego Zgromadzenia ma prawo zwrócić uwagę osobie 

zabierającej głos, jeŜeli odbiega od przedmiotu dyskusji lub przekracza czas przeznaczony 

na wypowiedź. Nie stosującemu się do uwag, przewodniczący moŜe odebrać mu głos. 



5. Przewodniczący moŜe odmówić udzielenia głosu osobie, która w danej sprawie juŜ 

przemawiała. 

6. W sprawach formalnych przewodniczący Zgromadzenia udziela głosu poza kolejnością. Za 

wnioski w sprawach formalnych uwaŜa się wnioski dotyczące: 

1) sposobu głosowania, 

2) głosowania bez dyskusji, 

3) zakończenia dyskusji, 

4) zamknięcia listy mówców. 

7. W dyskusji nad wnioskami w sprawach formalnych mogą zabrać głos jedynie dwaj mówcy 

– jeden za i jeden przeciw wnioskowi. 

8. Wnioski w sprawach formalnych Walne Zgromadzenie przyjmuje w głosowaniu jawnym, 

zwykłą większością głosów. 

9. Po zakończeniu dyskusji nad odpowiednim punktem porządku obrad, przewodniczący 

danej części Walnego Zgromadzenia poddaje pod głosowanie wnioski, które zostały 

zgłoszone do danego punktu porządku obrad. 

§ 11 

1. KaŜda część Walnego Zgromadzenia moŜe podjąć uchwałę o przerwaniu obrad bez 

wyczerpania porządku obrad. Uchwała ta powinna określać termin zwołania kontynuacji 

przerwanej części Walnego Zgromadzenia nie dłuŜszy niŜ 14 dni. 

2. Zakończenie Walnego Zgromadzenia następuje po wyczerpaniu przyjętego porządku 

obrad przez wszystkie części Walnego Zgromadzenia. 

 

III. PODEJMOWANIE UCHWAŁ 

§ 12 

1. Walne Zgromadzenie moŜe podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych 

porządkiem obrad podanym do wiadomości członków Spółdzielni w sposób określony  w § 

7 niniejszego Regulaminu. 

2. KaŜda z części Walnego Zgromadzenia poddaje pod głosowanie projekty uchwał 

wynikające z porządku obrad. KaŜda z części Walnego Zgromadzenia moŜe zmienić 

kolejność rozpatrywania spraw. 

3. Walne Zgromadzenie i kaŜda jego część jest waŜne bez względu na liczbę obecnych na 

nim członków.  

4. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym z wyjątkiem: odwołania członków Rady 

Nadzorczej i Zarządu, wybór członków Rady. Na Ŝądanie 1/5 liczby obecnych na Walnym 



Zgromadzeniu przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie tajne równieŜ                

w innych sprawach objętych porządkiem obrad. 

5. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. Uchwałę uwaŜa się 

za podjętą, jeŜeli była poddana pod głosowanie wszystkich części Walnego Zgromadzenia, 

a za uchwałą opowiedziała się wymagana w ustawie lub statucie większość ogólnej liczby 

członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu. 

6. Większość kwalifikowana wymagana jest: 

1) dla podjęcia uchwały o zmianie statutu Spółdzielni - większością 2/3 głosów, 

2) dla podjęcia uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej - większością 2/3 

głosów, 

3) dla podjęcia uchwały w sprawie połączenia Spółdzielni -  większością 2/3 głosów, 

4) dla podjęcia uchwały w sprawie likwidacji Spółdzielni - większością 3/4 głosów. 

6. Uchwały Walnego Zgromadzenia w przedmiocie likwidacji Spółdzielni, przeznaczenia 

majątku pozostałego po zaspokojeniu zobowiązań likwidowanej Spółdzielni, zbycia 

nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej są 

podejmowane bez względu na liczbę członków obecnych na kaŜdej części Walnego 

Zgromadzenia. 

7. KaŜda uchwała poddana pod głosowanie na danej części Walnego Zgromadzenia powinna 

mieć nadany numer, datę podjęcia i tytuł określający sprawę, w której uchwała została 

podjęta oraz winna być podpisana przez przewodniczącego i sekretarza Walnego 

Zgromadzenia. 

8. Spółdzielnia prowadzi rejestr uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie. 

9. Uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują wszystkich członków Spółdzielni oraz 

wszystkie jej organy. 

10. Uchwała sprzeczna z ustawą jest niewaŜna. 

11.Członek Spółdzielni lub Zarządu moŜe zaskarŜyć do sądu uchwałę Walnego Zgromadzenia 

w przypadku jeśli jest ona sprzeczna z postanowieniami statutu bądź dobrymi obyczajami 

lub godzi w interesy Spółdzielni albo ma na celu pokrzywdzenie jej członka. 

12.Powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia powinno być wniesione                              

w ciągu 6 tygodni od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia, a w przypadku gdy 

powództwo wnosi członek nieobecny na Walnym Zgromadzeniu na skutek jego 

wadliwego zwołania –  w ciągu 6 tygodni od dnia powzięcia wiadomości przez tego 

członka o uchwale, nie później jednak niŜ przed upływem roku od dnia odbycia Walnego 

Zgromadzenia. 



13.Prawo zaskarŜenia uchwały w sprawie wykluczenia lub wykreślenia przysługuje wyłącznie 

członkowi, którego uchwała dotyczy. 

 

IV. WYBORY DO RADY NADZORCZEJ  

§ 13 

1. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, spośród 

członków Spółdzielni.  

2. JeŜeli członkiem Spółdzielni jest osoba prawna, do Rady Nadzorczej moŜe być wybrana 

osoba nie będąca członkiem Spółdzielni, posiadająca jednak jej pełnomocnictwo do 

reprezentowania.  

3. W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby, będące pracownikami Spółdzielni. 

Uchwała w sprawie wyboru takiej osoby do Rady Nadzorczej jest niewaŜna. Z chwilą 

nawiązania stosunku pracy przez członka Rady Nadzorczej ustaje jego członkostwo                  

w Radzie Nadzorczej tej samej Spółdzielni.  

4. Prawo zgłaszania kandydatur na członków Rady Nadzorczej przysługuje członkom 

Spółdzielni oraz jej organom. Zgłoszenia kandydatów na członków Rady Nadzorczej winny 

być składane na piśmie co najmniej na 15 dni przed terminem pierwszej części Walnego 

Zgromadzenia. Zgłoszenie winno być poparte przez co najmniej 10 członków                        

i do zgłoszenia winno być dołączone oświadczenie kandydata wyraŜające zgodę na jego 

kandydowanie.  

5. Kandydatury na członków Rady Nadzorczej zostają poddane pod głosowanie wszystkich 

części Walnego Zgromadzenia. 

6. W skład Rady Nadzorczej wchodzi 7 członków. 

7. Liczbę mandatów członków Rady Nadzorczej, które są do obsadzenia z określonego 

zespołu nieruchomości obejmującego daną część Walnego Zgromadzenia określa Rada 

Nadzorcza biorąc za podstawę liczbę członków w danym zespole nieruchomości, 

proporcjonalnie do liczby tych członków. 

8. Kadencja Rady Nadzorczej wynosi 3 lata i trwa od Walnego Zgromadzenia, na którym 

Rada została wybrana do Walnego Zgromadzenia, które dokona wyboru Rady na 

następną kadencję. 

9. Nie moŜna być członkiem Rady Nadzorczej dłuŜej niŜ 2 kolejne kadencje. 

10.Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje w przypadkach: 

1) odwołania większością 2/3 głosów członków  biorących udział w głosowaniu Walnego 

Zgromadzenia,  

2) zrzeczenia się mandatu, 



3) ustania członkostwa w Spółdzielni. 

11.Na miejsce członka Rady Nadzorczej, który utracił mandat, do Rady wchodzi kandydat, 

który uzyskał w wyborach kolejno największą ilość głosów, a w razie braku takich osób 

dokonuje się wyboru nowego członka do końca kadencji Rady, na najbliŜszym  Walnym 

Zgromadzeniu. 

  

§ 14 

1. Zarząd sporządza kartę wyborczą w oparciu o zgłoszenia dokonane zgodnie z zapisem              

§ 13 ust. 4 niniejszego Regulaminu. Karta winna być sporządzona w porządku 

alfabetycznym. 

2. Nazwiska kandydatów zgłoszonych do Rady Nadzorczej powinny być podane do 

wiadomości zebranych przez przewodniczącego danej części Walnego Zgromadzenia. 

3. Przed rozpoczęciem głosowania następuje prezentacja kandydatów. KaŜdy obecny na 

posiedzeniu kandydat przedstawia się osobiście oraz odpowiada na ewentualne pytania 

zadawane przez członków Spółdzielni obecnych na danej części Walnego Zgromadzenia. 

Osoba kandydująca na członka Rady Nadzorczej nie musi być obecna na wszystkich 

częściach Walnego Zgromadzenia. 

4. Głosowanie odbywa się poprzez złoŜenie karty wyborczej do urny w obecności Komisji 

skrutacyjnej poszczególnych części Walnego Zgromadzenia. 

5. Głosujący skreśla nazwiska kandydatów, na których nie głosuje. 

6. Głos jest niewaŜny, jeŜeli: 

1) zawiera większą liczbę nazwisk niŜ lista sporządzona przez Zarząd, 

2) karta wyborcza jest przekreślona, 

3) zawiera więcej nazwisk nie skreślonych niŜ liczba mandatów, określona przez Radę 

Nadzorczą, zgodnie z § 13 ust. 7 Regulaminu. 

6. Liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oblicza Komisja skrutacyjna, 

która z czynności tych sporządza protokół. 

7. W razie równej ilości głosów oddanych na poszczególnych kandydatów do Rady 

Nadzorczej – wyboru dokonuje Komisja skrutacyjna w formie losowania, tak aby liczba 

członków była zgodna z liczbą mandatów przypadającą na daną część Walnego 

Zgromadzenia. 

8. Przewodniczący Komisji ogłasza wyniki głosowania. 

9. Do Rady Nadzorczej zostają wybrani kandydaci, którzy po zsumowaniu głosów ze 

wszystkich części Walnego Zgromadzenia uzyskali największą liczbę głosów.  

 



V. PROTOKOŁOWANIE OBRAD I OBSŁUGA TECHNICZNA 

 

§ 15  

1. Z obrad kaŜdej części Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisują 

przewodniczący i sekretarz kaŜdej części Walnego Zgromadzenia. Protokół powinien 

zawierać datę danej części Walnego Zgromadzenia, stwierdzać prawomocność jego 

zwołania, porządek obrad, krótki przebieg dyskusji, treść podjętych uchwał i przyjętych 

wniosków. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia uchwały lub 

wniosku przez kaŜdą część Walnego Zgromadzenia uwzględnia się tylko głosy oddane za           

i przeciw uchwale lub wnioskowi. 

2. Protokół z obrad danej części Walnego Zgromadzenia sporządza się w terminie 5 dni od 

odbycia danej części Walnego Zgromadzenia. 

3. W ciągu 7 dni po odbyciu ostatniej części Walnego Zgromadzenia, Zarząd na podstawie 

protokołów sporządzonych w poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia stwierdza, 

które uchwały zostały podjęte, a które nie zostały podjęte.  

4. Zarząd z posiedzenia sporządza protokół, który zawiera łączne wyniki głosowań oraz 

wykaz uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenia. 

5. Na protokół obrad Walnego Zgromadzenia składają się protokoły z wszystkich jego części 

i protokół, o którym mowa w ust. 3. 

6. Protokoły są jawne dla członków Spółdzielni, przedstawicieli Związku Rewizyjnego,                 

w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz Krajowej Rady Spółdzielczej. 

7. Protokoły z obrad Walnego Zgromadzenia przechowuje Zarząd Spółdzielni przez co 

najmniej 10 lat. 

8. Obsługę techniczną Walnego Zgromadzenia prowadzą pracownicy Spółdzielni wyznaczeni 

przez Zarząd. 

 

VII. PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE  

 

§ 16  

1. Sprawy dotyczące sposobu obradowania, nie uregulowane niniejszym Regulaminem, 

rozstrzyga Prezydium Zebrania. 

2. Niniejszy Regulamin został uchwalony Uchwałą Nr 1/2008 Walnego Zgromadzenia 

Członków Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach odbytego w dniach 

23 i 24 czerwca 2008 r. 

 


