UCHWAŁA

N R 5 /2014

Walnego Zgromadzenia Członków Wieruszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Wieruszowie z dnia 18 czerwca 2014r.
w sprawie
wprowadzenia zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej
Wieruszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Wieruszowie.

Walne Zgromadzenie Członków Wieruszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Wieruszowie działając na podstawie art.38 Ustawy z dnia 16 września 1982r.
Prawo Spółdzielcze (Jednolity tekst Dz. U. z 2013r.poz 1443) oraz postanowień
Statutu Spółdzielni uchwalonego przez Zebranie Przedstawicieli w dniu 28 listopada
2007r. z późniejszymi zmianami uchwala co następuje:
§ 1.
W:
§ 1 pkt 1 zapis
„ tekst jednolity z 1995r.Dz.U. nr 54 poz.288 z 1995r.
zmienia się na „ tekst jednolity z 2013r.Dz.U. z 2013r. poz.1443
§ 3 pkt 1 zapis
„ prezydium rady i jego skład”
zmienia się na „Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona
Przewodniczącego, jego Zastępcę i Sekretarza
Rady”
§ 5
zapis
„na jego miejsce do końca kadencji wchodzi
członek wybrany przez najbliższe Walne
Zgromadzenie”
zmienia się na
„na jego miejsce do końca kadencji wchodzi
członek wybrany jako zastępca członka
Rady Nadzorczej”
§ 7 pkt

1 zapis
zmienia się na
pkt 3 zapis
zmienia się na
pkt 4 zapis
zmienia się na

§ 9 pkt 2

skreśla się

§ 11 pkt 1 zapis
zmienia się na

„przewodniczący Komisji Rewizyjnej”
„zastępca Przewodniczącego”
„przewodniczący Komisji Rewizyjnej”
„zastępca Przewodniczącego”
„ zmienia numerację na pkt 5
„ Przewodniczący Rady organizuje pracę
Rady Nadzorczej i przygotowuje tematykę
posiedzeń”
„Prezydium Rady”
„przewodniczący Komisji Rewizyjnej”
„ jego Zastępca”

VII Prezydium RN § 19
zmienia się na
§ 20 pkt

skreśla się

„ skreśla się w całości „
dalszą numerację
VII Komisje RN od § 19 do § 22”
VIII Postanowienia końcowe § 23
„ lub Prezydium Rady Nadzorczej”

§ 21 pkt.3

skreśla się
zapis
zmienia się na

„ lub jej Prezydium „
„ uchwały Komisji „
„ wnioski Komisji „
§ 2.

Zmiany wynikają ze zmniejszenia ilości członków nowo wybranej Rady Nadzorczej
i nie powoływania Prezydium Rady Nadzorczej.
Obowiązki organizacji pracy Rady Nadzorczej przejmuje jej Przewodniczący.
§ 3.
Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 zatwierdza się jednolity tekst Regulaminu
Rady Nadzorczej Wieruszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Wieruszowie.
§ 4.
Za przyjęciem uchwały oddano 18 głosów , przeciw było - głosy(ów) ,
wstrzymujących się od głosowania - głosy(ów);
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