
ZASADY ZGŁASZANIA I TRYB WYBORU CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ  

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ IM. I.J. PADEREWSKIEGO W KATOWICACH 

I. Zgłaszanie kandydatów 

1. Członkowie Spółdzielni mogą zgłaszać kandydatów na członków Rady Nadzorczej do 06 

września b.r. 

2. Zgłoszenie dokonywane jest na piśmie, które składa się w siedzibie Spółdzielni. 

3. Każde zgłoszenie zawiera: imię, nazwisko, adres kandydata oraz nazwę ulicy, na liście której 

kandydat ma być umieszczony. 

4. Do zgłoszenia dołącza się pisemne oświadczenie kandydatów o:  

1) wyrażeniu zgody na kandydowanie; 

2) spełnieniu zakazu konkurencji (kandydat oświadcza, że nie zajmuje się działalnością  

o profilu działania tożsamym z działalnością Spółdzielni oraz, że nie łączą go ze 

Spółdzielnią umowy dostawy lub umowy o świadczenie usług); 

3) wywiązywaniu się z obowiązków statutowych członka Spółdzielni i niezaleganiu  

z należnymi Spółdzielni opłatami. 

5. Każde zgłoszenie kandydata musi być poparte przez co najmniej 10 członków Spółdzielni: 

1) lista poparcia jest integralną częścią zgłoszenia;  

2) lista zawiera: imię, nazwisko,  adres i własnoręczny podpis członka Spółdzielni 

udzielającego poparcia danemu kandydatowi. 

6. Wzory ww. dokumentów: 

1) zgłoszenia kandydata; 

2) oświadczenia kandydata; 

dostępne są do pobrania w siedzibie Spółdzielni oraz na jej stronie internetowej: 

www.smpaderewski.pl. 

II. Tryb przeprowadzenia głosowania 

1. Zarząd Spółdzielni sporządza listę prawidłowo zgłoszonych kandydatów, na podstawie 

której przygotowuje karty do głosowania: 

1) lista podzielona jest na poszczególne ulice; 

2) w obrębie ulicy kandydaci umieszczani są w porządku alfabetycznym; 

3) każdemu kandydatowi przypisany jest numer, narastająco, począwszy od 1. 

2. Wybory przeprowadzane są w trakcie obrad poszczególnych części Walnego Zgromadzenia. 

3. Przed głosowaniem kandydaci mogą osobiście, bądź pisemnie, dokonywać swojej 

autoprezentacji na każdej z czterech części Walnego Zgromadzenia. 

4. Głosowanie jest tajne i odbywa się na ww. kartach do głosowania zgodnie z poniższymi 

zasadami: 

1) oddanie głosu polega na skreśleniu z listy nazwisk kandydatów, których głosujący nie 

popiera i zostawieniu nie skreślonych nazwisk kandydatów, którzy, wg. głosującego, 

mają zostać członkami Rady Nadzorczej; 

http://www.smpaderewski.pl/


2) głos ważny jest wówczas, kiedy głosujący zostawi nie skreślonych maksymalnie tyle 

nazwisk, ilu członków liczy Rada Nadzorcza, czyli 18; 

3) oddanie karty przekreślonej, bądź takiej, na której jest skreślona niewłaściwa liczba 

nazwisk, bądź na której zrobiono jakiekolwiek dopiski, uznaje się za oddanie 

nieważnego głosu. 

III. Ogłoszenie wyników wyborów 

1. W skład Rady Nadzorczej wchodzą członkowie Spółdzielni, w liczbie proporcjonalnej do 

wielkości danej ulicy: 

1) 6 członków Spółdzielni z nieruchomości położonych przy ul. Sikorskiego; 

2) 6 członków Spółdzielni z nieruchomości położonych przy ul. Sowińskiego; 

3) 5 członków Spółdzielni z nieruchomości położonych przy ul. Granicznej; 

4) 1 członek Spółdzielni z nieruchomości położonych przy ul. Paderewskiego. 

2. Członkami Rady zostają kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę ważnie oddanych 

głosów: 

1) w przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów uzyskało równą liczbę głosów,  

a do obsadzenia pozostała mniejsza ilość mandatów, o wyborze zadecyduje większa 

liczba członków Spółdzielni podpisanych na liście poparcia danego kandydata; 

2) jeżeli i w ww. przypadku liczba będzie równa o wyborze zadecyduje kolejność zgłoszeń 

kandydatów. 

3. W przypadku nie obsadzenia wszystkich mandatów przysługujących członkom Spółdzielni  

z nieruchomości położonych przy danej ulicy, w ich miejsce wchodzą kandydaci z innych 

ulic w kolejności ustalonej jak wyżej. 

 

 

 


