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       Załącznik  do Uchwały RN nr 187/05/2016 

 

Regulamin 

wyborów do Rady Nadzorczej RSM „MOTOR” w Lublinie  

 

§ 1 

1. Rada Nadzorcza składa się z 12 osób. 

2. Poszczególnym Osiedlom przysługuje jednakowa liczba mandatów do Rady 

Nadzorczej i wynosi po 3 mandaty na każde Osiedle. 

 

§ 2 

1. Kandydatów na członków Rady Nadzorczej zgłaszają w formie pisemnej członkowie 

Spółdzielni, co najmniej na 15 dni przed dniem pierwszej części WZCz. Zgłoszenia 

dokonuje się na drukach dostępnych w biurze Zarządu Spółdzielni i Administracjach 

Osiedli. Wzór zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Osoba 

zgłaszająca otrzymuje na kopii dokumentu pokwitowanie dokonanego zgłoszenia 

kandydata. 

2. W zgłoszeniu podaje się: 

 imię i nazwisko oraz adres zamieszkania osoby zgłaszającej kandydata, 

 imię i nazwisko kandydata oraz adres jego zamieszkania, 

 datę zgłoszenia, 

 podpis osoby zgłaszającej. 

3. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 2 składa się w sekretariacie Zarządu Spółdzielni 

lub właściwej Administracji Osiedla. 

 

§ 3 

1. Zarząd Spółdzielni przygotowuje alfabetyczną listę kandydatów do Rady Nadzorczej 

opracowaną zgodnie z doręczonymi zgłoszeniami i wykłada do wglądu członków na 

14 dni przed terminem pierwszej części Walnego Zgromadzenia. 

2.  Lista kandydatów powinna zawierać: 

 nazwisko i imię kandydata, 

 osiedle, które kandydat reprezentuje. 
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 § 4 

Dokonując zgłoszenia kandydata do Rady Nadzorczej, osoba zgłaszająca winna uwzględnić 

obowiązujące przepisy Statutu, a w szczególności: 

 § 94 ust. 2 który brzmi „Członek Rady Nadzorczej nie może pełnić swojej 

funkcji dłużej niż dwie kolejne kadencję. Może być ponownie wybrany po 

przerwie, trwającej, co najmniej jedną kadencję”. 

 § 94 ust. 3 który brzmi „Jeżeli członkiem Spółdzielni jest osoba prawna, do 

Rady Nadzorczej może być wybrana osoba niebędąca członkiem 

Spółdzielni, wskazana przez osobę prawną”. 

 § 95 ust. 1 który brzmi „W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby 

będące z członkami Zarządu w związku małżeńskim albo w stosunku 

pokrewieństwa w linii prostej oraz pracownicy Spółdzielni i ich 

małżonkowie”. 

 § 95 ust. 2 który brzmi „ Członkiem Rady Nadzorczej nie może być osoba 

karana prawomocnym wyrokiem karnym”. 

 § 103 ust. 1 zdanie pierwsze, które brzmi: „Członek Rady Nadzorczej nie 

może być jednocześnie członkiem Zarządu lub Rady Osiedla”. 

 

§ 5 

1. Kandydaci do Rady Nadzorczej umieszczeni na liście, o której mowa w § 3, 

najpóźniej na 4 dni przed terminem pierwszej części Walnego Zgromadzenia składają 

w siedzibie biura Spółdzielni pisemne oświadczenia o : 

 wyrażeniu zgody na kandydowanie do Rady Nadzorczej,  

 braku przeszkód w kandydowaniu do Rady Nadzorczej, o których mowa  

w§ 4,  

 posiadaniu biernego prawa wyborczego w oparciu o Statutowy warunek 

przewidziany w § 120 ust. 1 Statutu „Członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej 

i Rady Osiedla oraz osoby pozostające z członkami Rady Nadzorczej  

i członkami Zarządu w związku małżeńskim, nie mogą zajmować się 

interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni, a w szczególności 

wykonywać usług i dostaw na rzecz Spółdzielni oraz uczestniczyć jako 

wspólnicy lub członkowie władz w podmiotach gospodarczych, 

prowadzących działalność na rzecz Spółdzielni”. 



 3 

2. Kandydaci, o których mowa w ust. 1 składają dodatkową informację na swój temat 

(prezentację), której wzór stanowi załącznik nr 2. 

 

§ 6 

Nie później, niż na 3 dni przed terminem pierwszej części Walnego Zgromadzenia, Zarząd 

Spółdzielni wykłada w sposób określony w § 3 ust. 2 ostateczną listę kandydatów wraz 

z dostarczonymi prezentacjami oraz informację, którzy z kandydatów nie spełnili 

wymienionych w § 4 i § 5 ust. 1 wymogów statutowych do kandydowania do Rady 

Nadzorczej. 

 

§ 7 

Przewodniczący każdej części Walnego Zgromadzenia przed przystąpieniem do wyborów do 

Rady Nadzorczej odczytuje listę kandydatów oraz przedłożone przez nich prezentacje 

 a następnie zarządza przeprowadzenie wyborów. 

 

§ 8 

1. Wybory do Rady Nadzorczej przeprowadza się przy pomocy karty wyborczej, której 

wzór stanowi załącznik nr 3 do regulaminu. 

2. Głosowanie odbywa się poprzez złożenie kart wyborczych do urny w obecności 

wybranej na danej części Walnego Zgromadzenia Komisji Skrutacyjnej. Karta 

wyborcza winna być opieczętowana pieczęcią Komisji Wyborczej oraz podpisana 

przez jej członków. Komisja Wyborcza wydaje karty wyborcze obecnym na sali 

członkom Spółdzielni po okazaniu mandatu. Pozostałe niewykorzystane karty 

wyborcze zostają zniszczone przez Komisję Wyborczą. 

3. Głosujący zaznacza swój wybór stawiając znak X w kratce przy nazwisku 

wybieranego kandydata. 

4. Głos jest ważny, jeżeli został oddany za pomocą karty wyborczej, a liczba 

zaznaczonych kandydatów do Rady Nadzorczej jest równa lub mniejsza od liczby 

miejsc w Radzie Nadzorczej. Kartę wyborczą, na której zaznaczono znakiem X 

większą liczbę kandydatów niż miejsc w Radzie Nadzorczej lub nie zaznaczono 

żadnego kandydata albo też dokonano skreśleń, podkreśleń w sposób niezgodny  

z ust. 3 uważa się za głos nieważny. 
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§ 9 

Po zakończeniu głosowania i złożeniu wszystkich kart wyborczych do urny Komisja 

Skrutacyjna danej części Walnego Zgromadzenia otwiera urnę a następnie wszystkie 

znajdujące się w niej karty wyborcze wkłada do koperty, którą zakleja taśmą w sposób 

uniemożliwiający przypadkowe otworzenie lub uszkodzenie, a następnie przekazuje 

protokolarnie Notariuszowi działającemu w tej sprawie na zlecenie Spółdzielni. 

Zabezpieczone w ten sposób karty do głosownia ze wszystkich części Walnego 

Zgromadzenia, Notariusz przekazuje protokolarnie właściwym Komisjom Skrutacyjnym na 

posiedzeniu, o którym mowa w § 10 niniejszego regulaminu. 

 

§ 10 

Po odbyciu wszystkich części Walnego Zgromadzenia, w trakcie obrad w trybie § 32 i § 33 

Regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków (przyjętego uchwałą nr 10/2015 z dnia 

25,26,27,28/05/2015 r.) następuje otwarcie zabezpieczonych kopert z kartami do głosowania 

 i przeliczenie wyników. 

 

§ 11 

Do Rady Nadzorczej wchodzą ci kandydaci, którzy spośród kandydatów poszczególnych 

osiedli, otrzymali największą ilość głosów. 

 

§ 12 

Regulamin wchodzi w życie z dniem przyjęcia przez Radę Nadzorczą. 

 

 

 

 

 

 

  Sekretarz                                                                                Przewodnicząca  

  Rady Nadzorczej                                                                   Rady Nadzorczej 

                                                             

Feliks Dobrzyński                                                                   mgr Elżbieta Andrzejuk 

 

 



 5 

Załącznik nr 1do Regulaminu wyborów do RN

       

ZGŁOSZENIE KANDYDATA NA CZŁONKA 

RADY NADZORCZEJ RSM „MOTOR” 

 

1. IMIĘ I NAZWISKO ZGŁASZAJĄCEGO 

………………………………………………………………………………………... 

ADRES ZGŁASZAJĄCEGO 

………………………………………………………………………………………… 

 

2. IMIĘ I NAZWISKO KANDYDATA DO RADY NAZORCZEJ 

………………………………………………………………………………………… 

ADRES KANDYDATA 

………………………………………………………………………………………… 

 

3. DATA ZGŁOSZENIA………………………………………………………………. 

 

 

            CZYTELNY PODPIS ZGŁASZAJĄCEGO……………………………………… 

 

================================================================ 

 

OŚWIADCZENIE KANDYDATA DO RADY NADZORCZEJ 

RSM „MOTOR” NA KADENCJĘ W LATACH 2016-2019 

 

Ja niżej, podpisana/y ………….………………………………………… oświadczam,             

że wyrażam zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej RSM „Motor” i że spełniam 

wymogi z § 94 ust. 2 i ust. 3, § 95, § 103 ust. 1, § 120 ust. 1. 

    

Czytelny podpis kandydata…………..…………………………….. 

 

Data …………………………….. 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu 

wyborów do RN 

 

PREZENTACJA KANDYDATA DO RADY NADZORCZEJ RSM „MOTOR”  

W LUBLINIE 

1. Imię i nazwisko…………………………………………………………………………. 

2. Wiek…………………………………………………………………………………….. 

3. Wykształcenie…………………………………………………………………………... 

4. Zawód wykonywany……………………………………………………………………. 

5. Doświadczenie w pracy organów samorządowych spółdzielni mieszkaniowych, w tym 

w RSM „Motor”………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………... 

6. Przebieg pracy zawodowej w spółdzielniach mieszkaniowych………………………… 

…………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………... 

7. Dlaczego kandyduję do Rady Nadzorczej……………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………... 

         ……………………………. 

                        Podpis 

UWAGA: Niewypełnienie prezentacji lub poszczególnych jej pozycji nie eliminuje kandydata  

z ubiegania się o mandat członka Rady Nadzorczej. 
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Załącznik nr 3 do Regulaminu wyborów do RN 

KARTA WYBORCZA –  

WYBORY DO RADY NADZORCZEJ 

 
1.   

2.   

3.    

4.   

5.    

6.     

7.   

8.   

9.     

10.    

11.   

12.   

13.     

14.    

15.     

16.    

17.    

18.    

19.   

20.   

21.    

22.    

23.   

 
LEGENDA: 
 

   Osiedle „PRZYJAŹNI”        Osiedle „40-LECIA” 

    Osiedle „XXX-LECIA”       Osiedle „NIEPODLEGŁOŚCI” 
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