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WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW 

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ 
 „OŚWIATA - OCHOTA” 

w Warszawie 
 

 

UCHWAŁA NR 1 

WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW  

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „OŚWIATA – OCHOTA” 

Z DNIA 11 LIPCA 2017 ROKU 

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Oświata  - Ochota”.  

 

 

 

Na podstawie art. 38 § 2 Ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze                           

(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku, pozycja 21 z późniejszymi zmianami) oraz § 22 punkt b 

Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświata - Ochota” w Warszawie, Walne Zgromadzenie 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

 

W Załączniku do Uchwały nr 9 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Oświata – Ochota” z dnia 31 maja 2017 roku Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Oświata – Ochota” wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) W § 2 ustęp 7 otrzymuje brzmienie:  

 

„7. W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby będące pracownikami 

Spółdzielni, pełnomocnikami Zarządu oraz osoby pozostające z członkami lub 

pełnomocnikami Zarządu oraz osobami będącymi kierownikami bieżącej działalności 

gospodarczej spółdzielni w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej.” 

 

2) W § 9: 

a) ustęp 2 otrzymuje brzmienie: 

 

„2. Na żądanie przynajmniej jednego członka Rady Przewodniczący zarządza tajność 

głosowania również w innych sprawach, poza wymienionymi w ust. 1, z zastrzeżeniem 

ustępu 4.” 

 

b) ustęp 3 otrzymuje brzmienie: 

 

„3. Na żądanie przynajmniej jednego członka Rady Przewodniczący zarządza 

głosowanie imienne, z zastrzeżeniem ustępu 4.” 

c) dotychczasową treść ustęp 4 oznacza się jako ustęp 5, a ustęp 4 otrzymuje brzmienie: 
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„4. W przypadku równoległego zgłoszenia wniosków o głosowanie tajne i o głosowanie 

imienne w tej samej sprawie, prowadzący obrady zarządza jawne głosowanie, w którym 

rozstrzyga się zwykłą większością głosów, czy głosowanie w tej sprawie będzie tajne, 

czy imienne. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos prowadzącego obrady.” 

 

§ 2.  

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

SEKRETARZ                                                                           PRZEWODNICZĄCY 

WALNEGO ZGROMADZENIA                                            WALNEGO ZGROMADZENIA 

      (-) Krystyna Urban                                                                    (-) Mieczysław Grabiec 

 


