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§1
Komisja agańzacyJno-SamorządowązNvanadalej Komisjąjest Komisją stałą, powołanąprzez
RadęNadzorcząSpółdzielni napodstawie Statutu Społdzielni, oraz RegulaminuRady
Nadzorczej, dla sprawniejszego wykonywaniazńań statutowych w zakresie nadzoru i kontroli
całoksztahu działa]ności Społdzielni w ramach prac Rady Nadzorczej.
Komisja działaw okresie kadencji Rady Naclzorczej.

S\]
Do zakresu działańa Komisj i nalez,v :

1. Przeprowadzanie okresolłych kontroli rł, zakresie:
a) funkcjonow-arria organizacji rł,erłnętrznej Spółdzielni rv aspekcie zgodności zzatwierdzoną

przez Radę Nadzorczą strukturą orgaruzacyjną Spółdzielnl oraz przestrzegarria ustalonych

limitów zatrudniania i funduszu płac.

b) praw-idłorł,ości załatrł,iania spra."t, członkolr skich przez Zarząd Spółdzielni.
c) realizacii wniosków i uchrł-ał Walnego Zgomadzenia i Rady Nadzorczej z zakresu spraw

dztałania komisji.
d) realizacji ustalonego programu działalności społecmej i oświatowo-kulturalnej.
e) prawidłowości wykorzystania środkórv funduszu na działalność społeczną i oświatowo-

kulturalną.
1) przestrzeganiaprawapracy \Ą,Społdzielni.
g) z przeprow,adzonej kontroli sporządzanv jest protokół. którl,porvinien zawierać opis

czynności kontroli oraz wnioski;
Zarząd w uzgodnionym terminie z Komisj ąmoże wnieść do niego zastrzeżenta.

Komisja ma prawo do sprostowania w każdym czasie błędów pisarskich lub oczyw-istych
pomyłek w-protokole. równiez na wniosek podmiotu kontrolowanego.

Komis.ja ma obowiązek przestrzegania przepisów o tajemnic.v prawnie chronionej.

Protokół pokontrolny w-raz z propozycjami wnioskow i projektów zaleceń dla Zarządu.
Komisja przedstawia Radzie na Plenum.

Wnioski pokontrolne przyjmowane są uchwałą Rad,v Nadzorczej.
Opracowlrłanie projektów zaleceń dla Zarządu Społdzielni rł, sprarł,ie usunięcia stwierdzonych

uchybień w działalności Społdzielni i w pracy Zaruąd na podstar.vie przeptowadzonych kontroli.

Uczestniczenie w kontrolach na polecenie Rady Nadzorczej.
Opiniowanie w spraw,ach:

a) Planów finansowo-gospodarczvch spółdzielni. plar-rórv i progamór.ł działalności społecznej i
oświatowo -kultural nej.

b) struklury organizacl.inej Spółdzielni /zmian lł,stlukturze/- 14, porozumieniu z Komisiami Rady
Nadzorczej Społdzielni.

c) wnioskórł, w sprawach członkorl,sko-mieszkaniol,ł-r ch.

d) projektów regulaminólł," inn1,-ch przepisórł, rł,erł-netrznr ch oraz projektórv uchwał Rad,v

Nadzorczej w zakresi e spra\ł, organizacfi no -salnorządorłych.
e) okresowych sprawozdń i bilansów- Zarządl Społdzielni przedkładanl,ch Radzie Nadzorczej i

Walnemu Zgromadzeniu.
5. Opracowanie sprawozdania rocz,nego z pracy Komisji. ,

6. Współdziałańę z innymi komisjami RadyNadzorczej.
7. Wykonlłvanie innych czynności zleconych przez Radę Nadzorczą.

§3
1. W skład Komisji wchodzi przvnajmniej 3 członkólł,powołanychprzezRadę Nadzorczą spośród

jej człoŃow na okres tr. łania kadencii Rady Nadzorczej.
2. Przewodniczącego Komisii wybiera Rada Nadzorcza.
3. Członkowie komisii wybierają ze swego grona Zastępcę Przewodniczącego Komisji oraz i

Sekretarza. ń 
,n.
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§4
RadaNadzolczamoże odwołać rvkazdym czasie członkaKomisji, w§łn jej Przewodniczącego,

Zastępcę i Sekretarza oraz powołać na zwolnione miejsce inną osobę. Odwołanie moze nasĘpić w-

przypadku nie wlviązyłvania się członka Komisji zpruyjętych obowiązkow i braku uczestnictwa w
pracach Komisji lub powierzenia innei funkcji w Radzie Nadzorczej. Komisia może wystąpić do

Rady Nadzorczej o odwołanie członka komisji ze swego grona.

§5
1. Komisja współpracuje z innymi Komisjami i w miarę potrzeby odblłva z nimi wspólne

posiedzenia.
2. W pracach Komisji mogą brać równieżudziń z głosem doradcą,m osoby zaproszone do

współpracy pruezKomisję o kwalifikacjach odpowiadających zakresowi działańaKomisii.

§6
Komisja moze r,łnioskować do Rady"Nadzorczej o powołanie Komisji czasowej do załahł-ienia

określonej czynności. jeżeli stwierdziłapotrzebę powołania takiej Komisji w trakcie wykonpv-ania
swoich cz5rnności.

§7
Komisja moze rłnioskorł,ać do Rady Nadzorczej o porł,ołanie przezniąrzęczoznawców dla
zasięgriięcia opinii lub opracow,arria określonl,ch zagadnień.pr4, zachorvaniu obowiązujących w
Społdzielni zasad udzięl ani a zleceń.

§8
1. Komisja pracu.ie w oparciu rocmy plan prac_v Rady Nadzorczej.
2. Komisja składa sprawozdania ze swej działalności Radzie Nadzorczej na jej posiedzeniu.

3. Sprawozdania. opinie i wnioski Komisji rozpatryM,ane są na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

4. Komisja nie moze podejmować uchwał.

§9
Wnioski Komisji zapadajązwykłą większością głosów przy obecności więcej niz połowy członków,
w tym przewodniczącego lub zastępcy.

§10
1. Posiedzenia i cąmności Komisji są protokołowane z wl,szczególnieniem rłniosków do

rozpattzeńaprzez Radę Nadzorczą na jej posiedzeniu.
2. Protokoł Komisji jestzatwierdzany na następnyrn posiedzeniu Komisji.

§ 11

Komisja ma prawo wglądu do wszystkich dokumentoiv rv Spółdzielni, pomieszczen i urządzeń oraz
przy,jmowania wyjaśnień i oświadczeń zatrudnionyoh pracownikow Społdzielni oraz członków
Społdzielni.

§12
1. Regulamin zoslń uclrwalon.v na podstar,ł,ie § 85 ust. 1 pkt 11 Statutu Spółdzielni uchrł,ałą Rad1,

Nadzorczej nt Ilż02I z driaż6.01.202t r.

2. Uchwalony Regulamin zmienia treść Regulanrinu Komisii Organizacyjno Samorządowej
uchwalonego uchwałą Ra§ Nadzorczej nr 49Da12 z dńa27 .I1.2012 r.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej
LTrsz, ul a Kasp ercry-k 7
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Sekretarz Rady Nadz orczej


