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Spółdzielni Mieszkaniowej na kadencję 2017 - 2020 
 

Wybory do Rady Nadzorczej JSM będą przeprowadzone w dniach 30, 31 maja 

2,6,8,9 czerwca 2017 roku w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni 

podzielonego na sześć części.  

 

Rada Nadzorcza JSM liczy 11 członków. 

Każdej części Walnego Zgromadzenia przysługuje co najmniej 1 mandat w 

Radzie Nadzorczej. Biorąc pod uwagę liczbę członków, przypisanych do danej 

części Walnego Zgromadzenia, Rada Nadzorcza dokonała podziału mandatów 

na poszczególne części. I tak:  

− część I otrzymała 1 mandat,  

− część II – 2 mandaty,  

− część III – 2 mandaty,  

− część IV – 1 mandat,  

− część V – 3 mandaty  

− część VI – 2 mandaty.  

 

Do Rady Nadzorczej JSM mogą kandydować wyłącznie członkowie 

Spółdzielni. 

Kandydatów na członków Rady Nadzorczej zgłaszają także członkowie 

Spółdzielni, przy czym członkowie Spółdzielni zaliczeni do określonej części 

Walnego Zgromadzenia zgłaszają kandydatów wyłonionych spośród siebie, 

czyli członków Spółdzielni zaliczonych do tej samej części Walnego 

Zgromadzenia.  

Pisemne zgłoszenie kandydata – oprócz jego danych – powinno zawierać 

własnoręczne podpisy co najmniej 10 członków popierających tę kandydaturę. 

Popierający podają również swoje dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania, 

numer dowodu osobistego – zgodnie z treścią druku zgłoszeniowego, który 

należy pobrać w biurze Spółdzielni lub ze strony internetowej.  

Termin zgłaszania kandydatów mija z dniem 15 maja br.  

W terminie do 26 maja br. każdy kandydat na członka Rady Nadzorczej jest 

zobowiązany złożyć w siedzibie zarządu Spółdzielni pisemne oświadczenie, że 

wyraża zgodę na kandydowanie oraz podać informacje w zakresie określonym 

w pkt 1-5. Druk tego oświadczenia jest  do pobrania w biurze Spółdzielni i na 

stronie internetowej. 

 

Na członka Rady Nadzorczej nie może kandydować osoba, która: 

1. jest pracownikiem JSM lub jest pełnomocnikiem Zarządu Spółdzielni albo 

członkiem rodziny (współmałżonkiem lub krewnym w linii prostej albo w linii 



bocznej do drugiego stopnia) członka zarządu Spółdzielni bądź kierownika 

bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni, 

2. posiada zaległości w opłatach na rzecz Spółdzielni, 

3. prowadzi działalność konkurencyjną w stosunku do Spółdzielni, 

4. była skazana prawomocnie za przestępstwo umyślne przeciwko mieniu, 

dokumentom lub za przestępstwo karno-skarbowe, 

5. była już członkiem Rady Nadzorczej przez dwie ostatnie kadencje.  

 

Zgłoszenia kandydatów do Rady Nadzorczej będą weryfikowane przez Zarząd 

JSM, co do ich zgodności z wymogami statutowymi. 

 

Zgłoszeni przez członków Spółdzielni kandydaci na członków Rady 

Nadzorczej, spełniający wymagania określone w statucie Spółdzielni, zostaną 

umieszczeni na karcie wyborczej, w podziale na części Walnego Zgromadzenia, 

w kolejności alfabetycznej. Karta wyborcza będzie jednakowej treści dla każdej 

z sześciu części Walnego Zgromadzenia i będzie  poddawana pod głosowanie w 

trakcie obrad wszystkich części Walnego Zgromadzenia.  

Dlatego kandydaci są zobowiązani do brania udziału w obradach każdej części 

Walnego Zgromadzenia i każdorazowego przedstawiania się. Wybory do Rady 

Nadzorczej odbywają się w głosowaniu tajnym. Z techniką głosowania 

członkowie Spółdzielni zapoznawani są w trakcie obrad. Jest ona ściśle 

określona w statucie Spółdzielni. 

 

Do Rady Nadzorczej zostają wybrani ci kandydaci z poszczególnych części 

Walnego Zgromadzenia, w ilości odpowiadającej liczbie przyznanych 

poszczególnym częściom mandatów, którzy otrzymali największą liczbę 

oddanych głosów (licząc łącznie wyniki głosowań na wszystkich częściach 

Walnego Zgromadzenia; w przypadku wystąpienia remisu u kandydatów w 

obrębie tej samej części Walnego Zgromadzenia, z której kandydowali, do Rady 

Nadzorczej wchodzi kandydat, który otrzymał większą liczbę głosów właśnie w 

tej części Walnego Zgromadzenia).  

Jeżeli zależy Państwu na jak najlepszym wyborze swoich reprezentantów w 

organie samorządowym Spółdzielni, jakim jest Rada Nadzorcza, zachęcamy do 

zgłaszania kandydatów, do których mamy zaufanie, a później do aktywnego 

udziału w tegorocznych obradach Walnego Zgromadzenia.  

 

 
 

 


