
ORDYNACJA  WYBORCZA
do

Rady Nadzorczej Przemyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

I. Postanowienia wstępne.

§ 1
1. Wyboru członków Rady Nadzorczej dokonuje się w oparciu o niniejszą Ordynację 

Wyborczą zgodnie z postanowieniami:
1) ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo Spółdzielcze ze zmianami,
2) ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych,
3) ustawy z dnia 14 czerwca 2007r o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych 

oraz zmianie niektórych innych ustaw,
4) Statutu Przemyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
5) Regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków,
6) Regulaminu Rady Nadzorczej Przemyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej,

§ 2
Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata.

§ 3
Rada Nadzorcza składa się z 10  - 15 członków wybieranych na Walnym Zgromadzeniu 
Członków.

§ 4
Wyboru członków Rady Nadzorczej dokonuje się w głosowaniu tajnym spośród 
nieograniczonej liczby kandydatów.

§ 5
Podziału Walnego Zgromadzenia na części dokonuje Rada Nadzorcza.

§ 6
Wyboru członków Rady Nadzorczej z każdej listy dokonuje się proporcjonalnie do liczby 
członków zamieszkałych w obrębie danej części Walnego Zgromadzenia wg. stanu na 
dzień 1 stycznia roku, w którym dokonywane są wybory z zachowaniem zasady, że na 
każde 400 członków wybierany jest jeden członek Rady Nadzorczej.

II. Zasady zgłaszania kandydatów w wyborach członków Rady 
Nadzorczej.

§ 7
Kandydatów na członków Rady Nadzorczej członkowie Spółdzielni zgłaszają na piśmie 
na co najmniej 5 dni przed terminem pierwszej części Walnego Zgromadzenia. Kandydat 
na członka Rady winien potwierdzić podpisem zgodę na kandydowanie oraz podać:
- wykształcenie i osiągnięcia,
- wykonywany zawód,
- kwalifikacje,
- znajomość prawa spółdzielczego.

§ 8
Każdego zgłoszonego kandydata winno poprzeć co najmniej 50 członków. Poparcie 
winno być uwidocznione w ten sposób, że na piśmie pod nazwiskiem kandydata winno 
być zamieszczone:
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- nazwisko i mię oraz adres i podpis członka popierającego jego kandydaturę.
§ 9

Listy kandydatów na członków Rady Nadzorczej sporządza się w kolejności alfabetycznej
zgłoszonych nazwisk.

§ 10
Sporządza się tyle list ile jest części Walnego Zgromadzenia.

§ 11
Przy każdej  liście kandydatów uwidacznia się ilość miejsc mandatowych ustalonych z 
uwzględnieniem postanowień § 6 niniejszej Ordynacji.

§ 12
Listy kandydatów na członków Rady Nadzorczej głosowane są na wszystkich częściach 
Walnego Zgromadzenia.

III. Wybory.

§ 13
Wybory na członków Rady Nadzorczej przeprowadza wybrana  na każdej części Walnego 
Zgromadzenia Komisja Mandatowo – Skrutacyjna, która przed rozdaniem kart do głosowania
tajnego winna wyjaśnić procedurę głosowania.

§ 14
Karty do głosowania winne być sporządzone poprzez umieszczenie alfabetycznie nazwisk 
kandydatów zgrupowanych na  poszczególnych listach przyporządkowanych do danej części 
Walnego Zgromadzenia.

§ 15.
Przy każdym nazwisku kandydata winna być umieszczona kratka.

§ 16
Wyboru dokonuje się w ten sposób, że na każdej z list przy nazwisku osoby na którą chcemy 
oddać głos stawiamy znak „X”. Znak „X” stawiamy przy ilości osób nie większej niż jest 
przewidziana do wyboru na danej liście, zgodnie z informacją podaną w kartach do 
głosowania.

§ 17
Komisja Mandatowo – Skrutacyjna uzna za nieważne karty do głosowania z zaznaczoną 
większą ilością osób niż przewiduje to informacja o ilości miejsc mandatowych danej listy 
zamieszczona na kartach do głosowania.

IV. Ustalenie wyników wyborów.

§ 18
Wyniki Wyborów członków Rady Nadzorczej ustala Komisja Mandatowo – Skrutacyjna na 
ostatniej części Walnego Zgromadzenia.

§ 19
Wyniki wyborów ustala się w ten sposób, że sumuje się głosy ważne oddane na 
poszczególnych kandydatów ze wszystkich części Walnego Zgromadzenia.

§ 20
Za wybranych kandydatów na członków Rady Nadzorczej uznaje się tych, którzy osiągnęli 
największą ilość głosów z danej listy w ramach ustalonej dla tej części ilości miejsc 
mandatowych.
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§ 21
Komisja Mandatowo – Skrutacyjna ogłasza wyniki wyborów członków Rady Nadzorczej na 
ostatniej części Walnego Zgromadzenia.

§ 22
Komisja Mandatowo – Skrutacyjna na ostatniej części Walnego Zgromadzenia sporządza 
protokół z ostatecznych wyników wyborów.

§ 23
Komisje Mandatowo – Skrutacyjne sporządzają protokół z wynikami wyborów na każdej 
części Walnego Zgromadzenia, z tym, że protokół ten zawiera ilość oddanych głosów na 
danej części Walnego Zgromadzenia na poszczególnych kandydatów na listach.

§ 24
W przypadku identycznej ilości głosów z danej listy w skład Rady Nadzorczej wchodzi 
członek, który na swojej części Walnego Zgromadzenia otrzymał większą ilość głosów.

§ 25
W przypadku identycznej ilości głosów pomimo zastosowania zapisów § 24 w skład Rady 
Nadzorczej wchodzi członek, który otrzyma większą ilość głosów na ostatniej części 
Walnego Zgromadzenia.

V. Postanowienia końcowe.

§ 26
Interpretacja zapisów zawartych w Ordynacji Wyborczej należy do Komisji Mandatowo – 
Skrutacyjnej i Prezydium Walnego Zgromadzenia.

§ 27
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Ordynacji mają zastosowanie przepisy 
wymienione w § 1.

§ 28
Ordynacja wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

       Sekretarz  Przewodniczący
           Zebrania Przedstawicieli                                                Zebrania Przedstawicieli
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