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Zebrania Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-
Własnościowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach z dnia 23 stycznia 2007 r.

Na podstawie § 129 p. 15 Statutu Spółdzielni Zebranie Przedstawicieli
Członków uchwaliło Aneks nr 1/2007 do REGULAMINU RADY
NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-
WŁASNOŚCIOWEJ „PRZYJAŹŃ” w KRZESZOWICACH w brzmieniu
następującym:

A  N  E  K  S   NR  1/2007

do Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-
Własnościowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach uchwalonego przez Zebranie
Przedstawicieli Członków w dniu 14 czerwca 2004 roku (uchwała nr 9/04).

§ 1.

1) w § 3 pkt. 23 otrzymuje brzmienie:

„uchwalenie Regulaminu Wynagradzania Członków Zarządu.”

2) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Rada Nadzorcza składa się z 7-9 członków wybieranych przez Zebranie
Przedstawicieli Członków, spośród członków Spółdzielni, w głosowaniu
tajnym na okres 3 lat.”
3) § 8 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„ Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny odbywać się nie rzadziej niż raz
na kwartał.

4) § 9 otrzymuje brzmienie:

1. Za swoją pracę członkowie Rady Nadzorczej otrzymują
świadczenia pieniężne w formie ryczałtu – diety miesięcznej.
2.1. Wysokość świadczeń ustala się w oparciu o minimalne
wynagrodzenie za pracę, o którym mowa w ustawie z 10 października
2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
2.2. Wysokość świadczeń ustala się na całą kadencję Rady Nadzorczej
w roku jej wyboru i nie podlega ona waloryzacji przez okres trwania
kadencji pomimo zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia.



2.3. Świadczenia wypłacane są w formie ryczałtu miesięcznego w
następującej wysokości:

a) Przewodniczący Rady Nadzorczej   -  44% wynagrodzenia
minimalnego

b) Zastępca Przewodniczącego, Sekretarz i Przewodniczący komisji
stałych – 40% wynagrodzenia minimalnego,

c) pozostali członkowie Rady Nadzorczej  -  36% wynagrodzenia
minimalnego

2.4.  Z ryczałtowej wysokości świadczeń pieniężnych w przypadku
nieusprawiedliwionej nieobecności, za udział w pracach Rady

         Nadzorczej w danym miesiącu potrąca się:

- 40% wysokości świadczeń – za nieobecność na posiedzeniu Rady

- 20% wysokości świadczeń -  za nieobecność na posiedzeniach
Prezydium Rady Nadzorczej

- 30% wysokości świadczeń -  za nieobecność na posiedzeniu stałej
Komisji Rady Nadzorczej.

             Potrącenia za nieobecność na w/wym. posiedzeniach sumują się.

2.5. Nie dokonuje się potrąceń w przypadku usprawiedliwionej
nieobecności (w szczególności : choroba, przypadki losowe itp.).

2.6.Wypłata świadczeń następuje w terminach ustalonych w
Spółdzielni jak dla wypłat wynagrodzeń pracowników (na koniec
każdego miesiąca kalendarzowego).

2.7. Potrącenia wysokości świadczeń pieniężnych za udział w pracach
Rady Nadzorczej dokonuje się w miesiącu, którego świadczenie
dotyczyło, a w przypadku braku możliwości – w miesiącu
następnym.

§2.

Pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają bez zmian.



§3.

Postanowienia ANEKSU NR 1/2007 obowiązują od dnia uchwalenia.

Powyższe zmiany wynikają z nowelizacji Statutu Spółdzielni dokonanego
uchwałami nr 4/06 i 5/06 Zebrania Przedstawicieli Członków z dnia 19
czerwca 2006 r.
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