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REGULAMIN 

Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie 

§ 1 

1. Zarząd działa na podstawie przepisów art. 48-55 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo 
spółdzielcze (Dz. U. z 2013 r., poz.1443) oraz postanowień Statutu i niniejszego Regulaminu. 

2. Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz. 

3. Zarząd składa się z trzech osób, w tym prezesa, jego zastępcy i członka zarządu. 

4. Członek zarządu może zrzec się pełnienia funkcji poprzez złożenie pisemnej rezygnacji. 
Rezygnacja jest skuteczna z chwilą dojścia do wiadomości Rady. 

§ 2 

1. Członków Zarządu w tym prezesa jego zastępcę wybiera i odwołuje Rada, przy czym Walne 
Zgromadzenie może odwołać tych członków Zarządu, którym nie udzieliło absolutorium. 

2. Wybór prezesa następuje po przeprowadzeniu konkursu, o którego terminie należy poinformować 
w prasie lokalnej, w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej Spółdzielni, ze wskazaniem 
wymogów, o których mowa w Statucie. Ogłoszenia winny ukazać się co najmniej trzy tygodnie przed 
przeprowadzeniem konkursu. 

3. Wybór pozostałych członków zarządu następuje na wniosek prezesa Zarządu lub w drodze 
przeprowadzenia konkursu. Decyzję o sposobie wyboru członka Zarządu podejmuje Rada. 

4. Kandydat na Prezesa Zarządu powinien posiadać wykształcenie wyższe oraz legitymować się co 
najmniej 5-letnim stażem pracy na stanowisku kierowniczym. 

5. Wniosek o odwołanie członka Zarządu podlega rozpoznaniu przez Radę. 

§ 3 

1. Z członkami Zarządu Rada zawiera umowy o pracę. Warunki umowy o pracę ustala Rada. 

2. Odwołanie członka Zarządu nie narusza jego uprawnień wynikających ze stosunku pracy. 

3. Czynności z zakresu stosunku pracy są dokonywane wobec członków Zarządu przez dwóch 
członków Rady, upoważnionych do ich dokonywania stosowną uchwałą Rady, w której wskazuje 
się zakres udzielonego im upoważnienia. 

§ 4 

1. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji niezastrzeżonych w Prawie 
Spółdzielczym, Ustawie lub w Statucie innym organom Spółdzielni, a w szczególności: 

1) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia w poczet członków, 

2) zawieranie z członkami umów o: 
a) budowę lokali, 
b) ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa, 
c) ustanowienie odrębnej własności lokalu, 
d) przeniesienie własności lokalu, 

3) zawieranie umów najmu, 

4) sporządzanie projektów planów gospodarczych i programów działalności społeczno-kulturalnej, 

5) prowadzenie gospodarki Spółdzielni w ramach uchwalonych planów i wykonywanie 
związanych z tym czynności organizacyjnych i finansowych,      

6) zabezpieczanie majątku Spółdzielni, 

7) sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności oraz sprawozdań finansowych i 
przedkładanie ich Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia oraz sporządzanie okresowych 
sprawozdań z działalności i przedstawianie ich Radzie,     

8) udzielanie pełnomocnictw, 

9) zwoływanie Walnego Zgromadzenia, 

10) zaciąganie kredytów bankowych i innych zobowiązań, 




