REGULAMIN
w sprawie wyboru delegatów do ponadspółdzielczych struktur organizacyjnych.

Zgodnie z § 17 ust. 1. pkt 12 Statutu oraz § 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków
Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
§1
Delegatem Siemianowickiej Spółdzielni mieszkaniowej na Zjazd Regionalnego Związku
Rewizyjnego w Katowicach oraz przedstawicielem na zjazd branżowy Kongresu
Spółdzielczości może zostać wybrany każdy członek Spółdzielni, posiadający minimum
3-letni staż członkowski, według ilości miejsc mandatowych przypisanych dla naszej
Spółdzielni.
§2
Delegatem lub przedstawicielem może zostać osoba fizyczna bądź pełnomocnik zgłoszony
przez osobę prawną, niezależnie od rodzaju posiadanego prawa, spełniająca wymogi
ustawowe.
§3
Zarząd Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej o możliwości i sposobie zgłaszania
kandydatów do ponadspółdzielczych struktur organizacyjnych informuje członków poprzez
ogłoszenie w gazecie „Moja Spółdzielnia” co najmniej 14 dni przed upływem terminu
zgłaszania kandydatów.
§4
Członkowie Spółdzielni w terminie na 21 dni przed pierwszą Częścią Walnego Zgromadzenia
Członków, jeżeli porządek obrad przewiduje wybory do ponadspółdzielczych struktur
organizacyjnych, zgłaszają kandydatów w biurze Zarządu Spółdzielni na ręce Komisji,
o której mowa w § 7 niniejszego regulaminu.
§5
Każdy kandydat, posiadający minimum 3-letni staż członkowski, musi złożyć pisemną zgodę
na kandydowanie i załączyć listę poparcia co najmniej dziesięciu członków spółdzielni.
§6
Wybory dokonywane są spośród nieograniczonej liczby członków spółdzielni spełniających
wymogi określone w niniejszym regulaminie.

§7
Prezes Spółdzielni każdorazowo, w okresie przedwyborczym, wydaje zarządzenie
wewnętrzne o powołaniu Komisji do spraw przyjmowania list kandydatów na delegatów
Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej na Zjazd Regionalnego Związku Rewizyjnego
w Katowicach oraz list kandydatów na przedstawicieli na Zjazd branżowy w celu wyboru
delegatów na Kongres Spółdzielczości,
zarządzenie określa:
1) skład Komisji w osobie: przewodniczącego, zastępcy i sekretarza,
2) zadania Komisji: czyli przyjmowanie zgłoszeń kandydatów i sprawdzenie
czy zgłoszeni kandydaci spełniają wymogi zawarte w niniejszym regulaminie,
3) miejsce przyjmowania zgłoszeń kandydatów,
4) termin początkowy / końcowy do którego zgłoszenia mogą być przyjmowane,
5) obowiązek powiadomienia tych członków, którzy nie spełnili wymogów niniejszego
regulaminu,
6) obowiązek sporządzenia protokołu z prac Komisji,
7) obowiązek przygotowania list oraz kart do głosowania kandydatów, którzy spełnili
wymogi niniejszego regulaminu, w kolejności alfabetycznej i przekazanie tych kart
Komisjom Mandatowo-Skrutacyjnym na Walne Zgromadzenie Członków
Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, gdy nie jest powołana Komisja
Wyborcza.
§8
Listy kandydatów spełniających wymogi § 5 zostaną wyłożone do wglądu członkom
spółdzielni na 15 dni przed pierwszą Częścią Walnego Zgromadzenia Członków wraz
ze sprawozdaniami i projektami uchwał w siedzibie Zarządu Siemianowickiej Spółdzielni
Mieszkaniowej.
§9
Zarząd Spółdzielni przekazuje odpowiednim Komisjom Częściowych Walnych Zgromadzeń
Członków karty wyborcze sporządzone w kolejności alfabetycznej.
1) wybory przeprowadzane są przy pomocy kart wyborczych do głosowania,
2) karty wyborcze zawierają nazwiska i imiona kandydatów w kolejności alfabetycznej,
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3) karty wyborcze na poszczególnych Częściach Walnego Zgromadzenia Członków
są opatrzone pieczątką firmową Spółdzielni,
4) w rubryce obok nazwiska kandydata, który ma być wybrany na delegata na Zjazd
Regionalnego Związku Rewizyjnego oraz kandydatów, którzy mają być wybierani
jako przedstawiciele na Zjazd branżowy przed Kongresem Spółdzielczości, stawiamy
znak X,
5) oddany głos uważa się za głos ważny, jeżeli w karcie do głosowania do struktur
ponadspółdzielczych znak X postawiono przy nazwiskach kandydatów zgodnej
lub mniejszej z odpowiednią ilością miejsc mandatowych przypisanych dla naszej
Spółdzielni,
6) głosowanie odbywa się przez złożenie kart wyborczych do urny w obecności Komisji
Mandatowo-Skrutacyjnej po okazaniu mandatu,
7) po zakończeniu głosowania Komisja Mandatowo-Skrutacyjna (oprócz ostatniej
części) ustala liczbę oddanych kart do głosowania, a następnie umieszcza wypełnione
karty do głosowania w nieprzeźroczystym opakowaniu, które zostaje zaplombowane,
opieczętowane i przekazane Przewodniczącemu zebrania,
8) w czasie obrad ostatniej Części Walnego Zgromadzenia Członków Przewodniczący
poprzednich części WZCz przekazują nienaruszone opakowania z kartami
do głosowania Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej ostatniej Części Walnego
Zgromadzenia Członków.
§ 10
Komisja Mandatowo-Skrutacyjna ostatniej Części Walnego Zgromadzenia Członków wraz
z Przewodniczącymi poprzednich Częściowych Walnych Zgromadzeń Członków ustala
liczbę głosujących, liczbę oddanych kart nieważnych, liczbę głosów oddanych ogółem
na wszystkich kandydatów i liczbę głosów na poszczególnych kandydatów, a także nazwiska
wybranych delegatów, którzy otrzymali największą liczbę głosów.
§ 11
W przypadku gdy identyczna ilość głosów została oddana na kilku kandydatów,
co powodowałoby przekroczenie liczby członków organu, do którego odbywają się wybory,
za wybranego delegata na Zjazd Regionalnego Związku Rewizyjnego w Katowicach oraz
na Zjazd branżowy przez Kongresem Spółdzielczości uważa się osobę o niższym numerze
członkowskim, a tym samym dłuższym stażem w Spółdzielni.
§ 12
Wyniki głosowania podlegają wpisaniu do protokołu Walnego Zgromadzenia Członków.
§ 13
Uzyskane mandaty do określonej ponadspółdzielczej struktury organizacyjnej obowiązują
przez całą kadencję, na którą delegat został wybrany.
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§ 14
Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje w przypadku:
1) zrzeczenia się mandatu,
2) ustania członkostwa w Spółdzielni zgodnie z § 8 Statutu.
§ 15
W przypadku utraty mandatu wybranego delegata, z przyczyn określonych w § 14 niniejszego
regulaminu, mandat uzyskuje kandydat, który uzyskał kolejno największą liczbę głosów.
§ 16
Traci moc dotychczasowy Regulamin w sprawie wyboru delegatów do ponadspółdzielczych
struktur organizacyjnych uchwalony przez Radę Nadzorczą Uchwałą Nr 21/2012
z dnia 2 kwietnia 2012 r.
§ 17
Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą Uchwałą Nr 7/2019
z dnia 28.01.2019 r. i wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

4

