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REGULAMIN                                              

OBRAD  ZEBRANIA  GRUPY  CZŁONKOWSKIEJ 

 

§   1 

 Zebranie  Grupy  Członkowskiej  jest  podstawowym  organem  Spółdzielni  reprezentującym  

interesy   Grupy Członkowskiej  wobec  Spółdzielni. 

§   2 

1. Grupa  Członkowska  obejmuje  członków  zamieszkałych  w  obwodzie.                                        

Podział  członków  na  Grupy  Członkowskie ustaliła  Rada  Nadzorcza  w                     

porozumieniu             z  Zarządem     uchwałą  nr  12/2021 z  12.05.2021 r.       

2. Członek  uczestniczy  z  prawem  jednego  głosu   w  zebraniu   Grupy  Członkowskiej.           

Członek -osoba  prawna  bierze  udział  w  zebraniu  poprzez  pełnomocnika. 

3. W zebraniu uczestniczą tylko osoby zdrowe. Zebranie odbywa się przy zachowaniu 

środków bezpieczeństwa i ochrony dla zdrowia uczestników. Warunkiem wejścia na 

salę obrad jest poddanie się pomiarowi temperatury ciała, dezynfekcja rąk, zakrycie 

ust i nosa maseczką.   

§  3 

Formalną  podstawą  uczestniczenia  członka  Spółdzielni  w  Zebraniu  Grupy  Członkowskiej  

jest  mandat  wystawiony  w  oparciu  o  legitymację  członkowską  i  rejestr  członków  danej 

Grupy  lub  pełnomocnictwo  osoby  prawnej. 

§  4 

Do  uprawnień  Zebrania  Grupy  Członkowskiej  należy:                                                                                     

-  rozpatrywanie  okresowych sprawozdań  Rady  Nadzorczej  i  Zarządu  Spółdzielni,                            

-  rozpatrywanie  spraw,  które  mają  być  przedmiotem  obrad  najbliższego  Zebrania   

   Przedstawicieli  i  zgłaszanie  wniosków  w  tych  sprawach,                                                                             

-  ocena  działalności  placówek  Spółdzielni,                                                                                                 

-  wyrażanie  swojej  opinii  i  zgłaszanie  do  organów  Spółdzielni  wniosków  w  sprawach   

   Spółdzielni. 

§  5 

Zebranie  Grupy  Członkowskiej  otwiera   członek  Rady  Nadzorczej.                                            

Zebranie  wybiera  ze  swego  grona  przewodniczącego.  
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§  6 

 Obrady  Zebrania  Grupy  Członkowskiej  odbywają  się   zgodnie z :                                                              

-  niniejszym  Regulaminem  zatwierdzonym  przez  Radę  Nadzorczą,                                                          

-  porządkiem  obrad  podanym  do  wiadomości  członków  Spółdzielni. 

§  7 

1.  Zebranie  wybiera spośród  członków  Grupy  Członkowskiej  komisje : 

a) Komisję    Mandatową   -  w  liczbie  2  osób,  która : 

-  stwierdzi  ilość  obecnych  członków  Grupy  na  Zebraniu                                                                              

-  dokona  obliczenia  głosów  we  wszystkich  głosowaniach  jawnych. 

b)  Komisję   Wniosków  -    w  liczbie  3  osób,  która : 

-  rozpatrzy  wnioski  zgłoszone w  dyskusji   w  toku  obrad                                                                                

-  opracuje    treść   wniosków   i  przedłoży  do   decyzji  Zebrania Grupy  Członkowskiej. 

2.  Komisje  wybierają  spośród  siebie  przewodniczącego,  a  swoje  prace  dokumentują       

     protokołem. 

§  8 

1.  Wnioski  i  ustalenia  Zebrania  Grupy  Członkowskiej  podejmowane  są  zwykłą   

      większością  głosów  w  głosowaniu  jawnym  poprzez  podniesienie  mandatu. 

2.  Przy  obliczaniu  głosów  w  głosowaniu  jawnym  uwzględnia  się  tylko głosy  oddane   

     „za”  lub  „przeciw”. Głosów  wstrzymujących   nie  uwzględnia  się  przy  obliczaniu   

      większości  niezbędnej  do  podjęcia  wniosku. 

3.   W  przypadku  głosowania  kilku  wniosków  dotyczących  tej  samej  sprawy,  za  przyjęty   

       uważa  się  wniosek,  który  zyskał  największą  liczbę  głosów. 

 

§  9 

W  sprawach  formalnych  przewodniczący  Zebrania  udziela głosu  poza  kolejnością  

porządku  obrad.  Za  sprawy  formalne  uważa  się:                                                                                     

a)  ograniczenie  czasu  wystąpień                                                                                                              

b)  głosowanie  wniosków  częściami  lub  w  całości                                                                                    

c)   zmianę  kolejności  w  porządku  obrad                                                                                                      
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§  10 

W  sprawach  wątpliwych  wynikających  ze stosowania  niniejszego  Regulaminu  decyduje  

Przewodniczący  Zebrania. 

           

§  11 

Z  obrad  Zebrania  Grupy  Członkowskiej  sporządza  się  protokół.                                          

Protokolantem  jest  osoba   wyznaczona  przez  Przewodniczącego  Zebrania. 

 

Regulamin  zatwierdzono  uchwałą  Rady  Nadzorczej  nr 12/2021  z  dnia 12.05.2021 r. 

Regulamin obowiązuje  na sprawozdawczych Zebraniach  Grupy  Członkowskiej               

odbywanych corocznie, z wyjątkiem Zebrań Wyborczych.  

 

       

       

 

 

             

  

    

 

       


