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R E G U L A M I N 
części  Walnego  Zgromadzenia

WSM

§ 1.

Walne Zgromadzenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 16.09.1982r. 
z  późniejszymi  zmianami,  oraz  postanowieniami  statutu  i  niniejszego 
regulaminu.

§ 2.

W  myśl  wymienionych  przepisów  do  wyłącznej  kompetencji  Walnego 
Zgromadzenia należą sprawy wymienione w § 52 Statutu WSM.

§ 3.

1. W części Walnego Zgromadzenia maja prawo uczestniczyć wyłącznie
    członkowie Spółdzielni odpowiedniej jego części (wg załącznika Nr 1).

2. Przedstawiciele Rady Nadzorczej i Zarząd zobowiązani są do 
    uczestnictwa w obradach wszystkich części Walnego Zgromadzenia.

3. W części Walnego Zgromadzenia mogą uczestniczyć z głosem
    doradczym zaproszone osoby, przedstawiciele Związku Rewizyjnego 
    R.P. oraz przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielni.

§ 4.

1. Każda część Walnego Zgromadzenia zwołanego zgodnie ze Statutem
    jest zdolna do podejmowania uchwał jedynie w sprawach objętych
    porządkiem obrad, bez względu na ilość obecnych członków.

2. Uchwałę  uważa się za podjętą, jeżeli została poddana pod 
    głosowanie wszystkich części Walnego Zgromadzenia, a za uchwałą
    opowiedziała się wymagana większość członków uczestniczących
    w częściach Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem § 50 pkt. 10
    Statutu.
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3. Podjęcie uchwały stwierdza Rada Nadzorcza na najbliższym 
    posiedzeniu po ostatniej części Walnego Zgromadzenia na podstawie
    sumy głosów wszystkich części Walnych Zgromadzeń. 
    Po sporządzeniu protokołu wyniki głosowania Zarząd podaje do
    wiadomości na stronie internetowej WSM.

§ 5.

Obrady części Walnego Zgromadzenia otwiera upoważniony członek prezydium 
Rady Nadzorczej i zarządza wybór Prezydium Zgromadzenia w składzie:

- przewodniczący
- sekretarz
- dwóch asesorów

Kandydatów na przewodniczącego, sekretarza i asesorów zgłaszają członkowie. 
Wybór  następuje  za  pośrednictwem  głosowania  jawnego,  a  głosy  oblicza 
otwierający część Walnego Zgromadzenia.

§ 6.

Przewodniczący  części  Walnego  Zgromadzenia  przedstawia  uchwalenia  do 
projektu  regulaminu  obrad  części  Walnego  Zgromadzenia  oraz  przyjęcie 
porządku obrad. 
Część  Walnego  Zgromadzenia  może  zmienić  kolejność  spraw  w  porządku 
obrad, a także odroczyć rozpatrzenie do następnego Walnego Zgromadzenia.

§ 7.

Członkowie części Walnego Zgromadzenia wybierają ze swego grona:

1. Komisję uchwał i wniosków w składzie 3 osób, której zadaniem jest
    przygotowanie uchwał i wniosków, rozpatrzenie pod względem
    formalnym i rzeczowym oraz przedstawienie ich części Walnego
    Zgromadzenia do decyzji.

2. Komisję mandatowo-skrutacyjną w składzie 3 osób, do obowiązków
    której należy:

    a) sprawdzenie czy wszyscy obecni członkowie podpisali listę
        obecności,
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    b) przeprowadzenie tajnego głosowania, obliczanie wyników tajnego
        głosowania i podanie ich do wiadomości części Walnego 
        Zgromadzenia, jeżeli wymaga tego Statut lub 1/4 Walnego Zgromadzenia
    c) wykonywanie innych czynności zleconych przez przewodniczącego
        w sprawach objętych porządkiem obrad związanych z głosowaniem.

Każda  komisja  wybiera  ze  swego  grona  przewodniczącego  i  sekretarza. 
Uchwały  komisji  zapadają  większością  głosów.  Członek  komisji  ma  prawo 
zgłosić do protokółu swój sprzeciw z jego uzasadnieniem oraz zapoznać z nim 
uczestników Zgromadzenia.
Przewodniczący  Komisji  składa  sprawozdanie  z  czynności  komisji  części 
Walnego Zgromadzenia.
Protokoły  komisji  podpisują  wszyscy  członkowie  komisji  i  przekazują 
sekretarzowi Zgromadzenia.

§ 8.

1. Przewodniczący części Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję,
    udzielając głosu w kolejności zgłoszenia się członków z podaniem
    nazwiska do sekretarza Zgromadzenia, który prowadzi listę kolejności
    zgłoszeń do dyskusji.

2. Przewodniczący ma prawo zwrócić uwagę mówcy jeżeli ten odbiega 
    od tematu zamieszczonego w porządku obrad lub przekracza ustalony 
    przez Walne Zgromadzenie czas przemówienia. Nie stosującym się
    przewodniczący odbiera głos.

3. W przypadku zamknięcia dyskusji, wnioski i oświadczenia imienne
    mogą być składane na piśmie do protokołu części Walnego
    Zgromadzenia.

4. W sprawach formalnych przewodniczący części Walnego 
    Zgromadzenia udziela głosu poza kolejnością. W takich przypadkach 
    mogą zabierać głos jedynie dwaj mówcy jeden za i jeden przeciw
    wnioskowi.

5. Czas trwania wystąpień członków ogranicza się do 3 minut.

6. Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej przysługuje prawo zabierania
    głosu poza kolejnością bez ograniczeń.
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§ 9.

1. Po zamknięciu dyskusji przewodniczący części Walnego
    Zgromadzenia poddaje uchwały pod głosowanie jawne, a głosy 
    oblicza Prezydium Zgromadzenia przy czym oblicza się glosy „za”
    i „przeciw” uchwale.

2. Na żądanie ¼ obecnych na sali przewodniczący części Walnego
    Zgromadzenia jest zobowiązany zarządzić głosowanie tajne
    w sprawach objętych porządkiem obrad lub w sprawach określonych 
    w Statucie.

§ 10.

1. Sprawy nie uregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga
    przewodniczący części Walnego Zgromadzenia po ewentualnym
    zasięgnięciu opinii radcy prawnego.

2. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący części Walnego
    Zgromadzenia ogłasza zamknięcie obrad.

§ 11.

1. Protokół części Walnego Zgromadzenia powinien zawierać 
    stwierdzenie prawomocności części Walnego Zgromadzenia, datę,
    porządek obrad, krótką treść dyskusji, dokładną treść podjętych 
    uchwał i wniosków, liczbę głosów za i przeciw z przeprowadzonych 
    głosowań, listę obecności, protokoły komisji, karty do głosowania i
    inne załączniki złożone do protokołu.

2. Protokół podpisują przewodniczący i sekretarz części Walnego
    Zgromadzenia, Prezydium Zgromadzenia ma prawo nanieść do
    protokołu swoje uwagi w sprawach dotyczących części Walnego
    Zgromadzenia, jeśli uzna to za stosowne.

§ 12.

Ustala się przejściowo do czasu zakończenia obecnej kadencji tryb odwołania 
członków Rady Nadzorczej i Rady Osiedla taki jaki obowiązywał w czasie ich 
powoływania z tym,  że  Zebranie  Grupy Członkowskiej  zastępuje  się  częścią 
Walnego Zgromadzenia  do której członek należy.
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§ 13.

W  przypadku  konieczności  uzupełnienia  składu  Rady  Nadzorczej  i  Rady 
Osiedla do końca obecnej kadencji stosuje się przepisy regulaminu dotyczące 
wyborów  2006.  W  takiej  sytuacji  ZPCz  zastępuje  się  częścią  Walnego 
Zgromadzenia do której następujący członek należał.

§ 14.

Niniejszy  Regulamin  uchwalono  na  części  Walnego  Zgromadzenia  w 
dniu ...............................


