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                                            Regulamin obrad                            
Zebrania Osiedla Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko 
– Własnościowej w Płocku – tekst jednolity 
 

§ 1. 
 
Zebranie Osiedla działa na podstawie art. 35 § 3 ustawy z dnia 16 września 1982 
roku Prawo spółdzielcze ( j .t.  Dz. U. z 2003 r Nr 188 poz. 1848 z późniejszymi 
zmianami), w związku z postanowieniami § 73 ust. 1 pkt. 4 oraz zgodnie z §101  
i § 102 Statutu Spółdzielni w brzmieniu obowiązującym od 05.08.2011 r. tj. od 
dnia wpisania zmian statutu do KRS, uchwalonych przez Walne Zgromadzenie 
Spółdzielni Uchwałą Nr 13/2011 z dnia 27 maja 2011 roku i niniejszego 
regulaminu uchwalonego na podstawie § 73 ust. 6  i § 103 Statutu PSML-W. 
  

§ 2. 
 
Niniejszy regulamin określa tryb obradowania i podejmowania uchwał oraz 
podejmowania opinii i zgłaszania wniosków, a także inne sprawy organizacyjne 
Zebrania Osiedli. 
 

§ 3. 
 
 1. W Zebraniu Osiedla uczestniczą członkowie, którzy na terenie danej 

jednostki organizacyjnej wymienionej w § 73a ust. 1 statutu posiadają tytuł 
prawny do lokalu mieszkalnego, a gdy członkowi przysługuje tytuł prawny 
do więcej niż jednego mieszkania, uczestniczy w tym Zebraniu Osiedla 
gdzie nabył pierwszy tytuł do lokalu mieszkalnego. 

     Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio gdy członkowi przysługują 
tytuły prawne do lokali o innym przeznaczeniu, w tym garaży. 

     W przypadku gdy członek Spółdzielni nie ma spółdzielczego prawa do 
lokalu mieszkalnego albo odrębnej własności, uczestniczy w Zebraniu 
Osiedla, na którego terenie działania znajduje się przydzielony lub nabyty 
lokal użytkowy, a gdy jego członkostwo związane jest tylko z przydziałem 
prawa do garażu uczestniczy w Zebraniu Osiedla według miejsca położenia 
garażu. 

     W przypadku gdy członek Spółdzielni nie posiada spółdzielczego prawa do 
lokalu tak mieszkalnego jak i o innym przeznaczeniu  albo odrębnej 
własności, uczestniczy w Zebraniu Osiedla, na którego terenie posiadał 
ostatni tytuł prawny do lokalu, z zastrzeżeniem § 73a ust. 4 statutu.  

    Osoba prawna może delegować swojego przedstawiciela do udziału w 
Zebraniu Osiedla według tych samych zasad”. 
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2. Każdy członek Spółdzielni uczestniczy tylko w jednym Zebraniu Osiedla i      
tylko z tego Osiedla może kandydować do Rady Nadzorczej i Rady     
Osiedla.   

3. W Zebraniu Osiedla mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie 
Rady Nadzorczej i Zarządu oraz zaproszeni goście. 

 
§ 4. 

 
1. Do uprawnień Zebrania Osiedla  należy: 

1/ wybieranie spośród członków osiedla członków Rady Osiedla i  ich    
odwoływanie,  

2/ wybieranie w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby    
członków Spółdzielni z danego Osiedla, przy uwzględnieniu    
postanowień § 101 ust. 1 i 4 statutu, kandydatów na członków Rady    
Nadzorczej w liczbie nie większej niż sześć. 

3/ rozpatrywanie okresowych sprawozdań  Kierownika Osiedla i Rady    
Osiedla,  

4/ wyrażanie  opinii o sprawozdaniach rocznych Rady Nadzorczej i    
Zarządu.  

5/ wyrażenie swojej opinii i zgłaszanie do właściwych organów    
Spółdzielni wniosków w sprawach Spółdzielni, a zwłaszcza we     
wspólnych sprawach członków wchodzących w skład Zebrania 
Osiedli. 

2. Organ Spółdzielni, do którego kierowana jest opinia lub wniosek w trybie  
określonym w ust. 1 pkt. 5/ obowiązany jest tą opinię lub wniosek  rozważyć 
i o sposobie ich wykorzystania lub załatwienia powiadomić Zebranie 
Osiedla.  

3. Zebranie Osiedla  podejmuje uchwały stanowiące wyłącznie w sprawach 
dotyczących wyboru członków Rady Osiedla i ich odwołania oraz wiążące 
Walne Zgromadzenie w sprawach  wyboru kandydatów na  członków Rady 
Nadzorczej. W innych   sprawach uchwały  Zebrania Osiedla  mają   
charakter jedynie opiniodawczy lub  wnioskujący w danej sprawie. 

4. Zebranie Osiedla  zwołuje Zarząd zgodnie ze Statutem Spółdzielni i ustala  
porządek obrad każdego z  Zebrań Osiedli.  

5. O terminie, miejscu i porządku obrad Zebrania Osiedla członkowie danego 
osiedla  zawiadamiani są przynajmniej na 7 dni przed datą  Zebrania w 
następujący sposób: 

         1). członków zamieszkałych w Osiedlu  oraz członków nie zamieszkałych,              
którym przysługują  prawa do lokali mieszkalnych i lokali o innym              
przeznaczeniu niż mieszkalne usytuowanych  na terenie działania               
danego Osiedla , poprzez wywieszenie ogłoszenia w poszczególnych              
budynkach oraz na stronie  internetowej Spółdzielni. 
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         2). członków, którzy nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych w              
Spółdzielni  - listownie na adres podany przez członka Spółdzielni              
zgodnie z przepisem art. 16 § 1 Prawa spółdzielczego i § 6 ust. 1              
Statutu PSML-W. 

 
§ 5. 

 
1. Zebranie Osiedla  może podejmować uchwały tylko w sprawach  objętych    

porządkiem obrad podanym do wiadomości, w obecności co najmniej 
jednego procenta członków, ustalonym wg stanu na dzień 1 stycznia tego 
roku,  w którym odbywają się Zebrania Osiedli. 

2. Jeżeli Zebranie Osiedla nie rozpocznie obrad z powodu wadliwości jego   
zwołania lub braku quorum, Zarząd powtórnie zwołuje Zebranie Osiedla   w  
terminie  nie krótszym niż 7 dni. 

3.  W przypadku gdy w toku obrad nie zostanie zachowane quorum określone    
w ust. 1. Zarząd wyznacza drugi termin zakończenia obrad w czasie nie   
krótszym niż 7 dni od dnia przerwania obrad. 

4. Zebranie Osiedla ponownie zwołane lub obradujące po wznowieniu obrad    
może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych uprawnionych     
do głosowania, z wyjątkiem uchwał o wyborze kandydatów na  członków 
Rady Nadzorczej oraz uchwał o wyborze i odwołaniu członków Rady 
Osiedla, które mogą być podejmowane  przy zachowaniu quorum 
określonym w ust. 1. 

  
§6. 

 
Obrady Zebrania Osiedla otwiera delegowany przez Radę Nadzorczą członek  
tej Rady, który przeprowadza wybór prezydium Zebrania w składzie: 
przewodniczący, sekretarz i dwóch asesorów.  
W skład prezydium nie mogą wchodzić osoby nie będące członkami  
spółdzielni. 
 

§ 7. 
 
1. Po dokonaniu wyboru Prezydium, Przewodniczący Zebrania Osiedla 

prowadzi obrady rozpoczynając od  zapoznania  z treścią regulaminu obrad 
zebrania osiedla  i przedstawienia  porządku obrad. 

2.  Zebranie Osiedla  może  zmienić kolejność spraw w porządku obrad. 
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§ 8. 
 
1. Po przyjęciu porządku obrad Zebranie Osiedla  dokonuje wyboru w 

głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, spośród członków 
Spółdzielni z danego osiedla   następujące komisje: 

 
1/ Komisję skrutacyjną w składzie co najmniej 3 osób, które nie są     

kandydatami do organów Spółdzielni. 
     Do zadań Komisji należy: 
     a). sprawdzenie kompletności list obecności i ustalenie liczby 

członków   obecnych uprawnionych do głosowania, 
     b).   dokonywanie na zarządzenie przewodniczącego Zebrania obliczeń   

wyników głosowania i podanie tych wyników          
przewodniczącemu,  

      c).  wykonywanie innych czynności związanych z obsługą głosowania  
            tajnego, 
     d). sprawdzenie, na żądanie przewodniczącego Zebrania, czy jest        

wymagane quorum przed głosowaniem. 
 
2/  Komisję wniosków w składzie co najmniej 3 osób. 
     Do zadań Komisji należy uporządkowanie wniosków zgłoszonych    w  

trakcie obrad z podziałem  na: 
     -  wnioski dotyczące tej samej sprawy i przedstawienie wniosków 

Zebraniu Osiedla. 
    -  przygotowanie projektu uchwały w tej sprawie oraz wskazanie 

organu     Spółdzielni odpowiedzialnego za realizację wniosku. 
               -   przedstawienie wniosków kwalifikujących się do ich odrzucenia ze 

względu na ich niezgodność z prawem oraz przygotowanie 
wniosku o ich odrzucenie.  

 
     3/.  Komisję wyborczą w składzie co najmniej 3 osób o ile w porządku         

obrad przewidziane są wybory. 
       Do zadań Komisji wyborczej należy: 
       a).   przedstawienie listy kandydatów  na członków  Rady Nadzorczej 

oraz listy kandydatów do Rady Osiedla, 
       b). przyjęcie pisemnych oświadczeń  o wyrażeniu zgody i  braku 

przeszkód do kandydowania w skład Rady Nadzorczej 
wymienionych w § 85 ust. 2 i § 86 ust. 4 Statutu, 

       c). przygotowanie kart wyborczych z nazwiskami i imionami 
kandydatów     na członków  Rady Osiedla i przekazanie ich 
Komisji skrutacyjnej, 
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      d).  przygotowanie kart wyborczych z nazwiskami i imionami 
kandydatów  na członków do Rady Nadzorczej i przekazanie ich 
do Komisji skrutacyjnej. 

 
2.   Komisje wybierają ze swego grona przewodniczącego  i sekretarza. 
3. Komisje sporządzają protokół ze swojej działalności, który podpisują       

przewodniczący i sekretarz.  
4. Przewodniczący Komisji składają Zebraniu Osiedla sprawozdanie z 

czynności Komisji. 
5 . Protokoły Komisji przekazywane są sekretarzowi Zebrania Osiedla. 
    

 
§ 9. 

 
1. Po przedstawieniu  sprawy zamieszczonej w porządku obrad,           

Przewodniczący Zebrania Osiedla  otwiera dyskusję, udzielając głosu           
w kolejności zgłoszeń. 

2. Zebranie Osiedla  może podjąć decyzje o przeprowadzeniu dyskusji      nad 
kilkoma punktami porządku obrad łącznie. 

3. Czas wystąpień w ramach dyskusji może być ograniczony uchwałą Zebrania 
Osiedla podjętą przed rozpatrzeniem sprawy.  Uchwała może dotyczyć 
jednego lub wielu punktów porządku obrad.  

4. Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej głos może być udzielony poza 
kolejnością, gdy w dyskusji konieczne jest złożenie wyjaśnień bądź zajęcie 
stanowiska w kwestii poruszanych spraw. 

5. Przewodniczący Zebrania ma prawo zwrócić uwagę osobie zabierającej głos, 
jeżeli odbiega ona od przedmiotu dyskusji lub przekracza czas przeznaczony 
na wypowiedź. W przypadku niezastosowania się mówcy do uwagi, 
Przewodniczący Zebrania może odebrać głos. 

6. Przewodniczący może odmówić udzielania głosu osobie, która w danej 
sprawie już przemawiała. 

7. W sprawach formalnych przewodniczący Zebrania udziela głosu poza 
kolejnością. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski 
dotyczące: 
     a). sposobu głosowania, 
     b). głosowania bez dyskusji, 
     c). zamknięcia listy mówców, 
     d). ograniczenia czasu przemówień, 
     e). zarządzenia przerwy w obradach, 
     f). zamknięcia listy kandydatów na członków Rady Osiedla,           

          g). kolejności i sposobu rozpatrywania wniosków. 
      W dyskusji nad wnioskami w sprawach formalnych mogą zabierać głos           

jedynie dwaj mówcy, jeden „za” i drugi „przeciw” wnioskowi. 
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8. Wnioski w sprawach formalnych Zebranie Osiedla  przyjmuje  w głosowaniu 
jawnym,  zwykłą większością głosów. 

9. Wszystkie wnioski i oświadczenia  mogą być zgłaszane ustnie do protokołu. 
Na zarządzenie  przewodniczącego wnioski i oświadczenia członkowie 
składają na piśmie. 

10. Głosowanie nad wnioskami w sprawach objętych porządkiem obrad odbywa 
się jawnie. 

§ 9a. 
 
1. Zgodnie z § 73 ust. 2 statutu , głosowanie w sprawie wyboru członków Rady    

Osiedla i kandydatów na członków Rady Nadzorczej odbywa się w 
głosowaniu tajnym. 

2. Zgodnie z § 104 ust. 1 Statutu każda z pięciu Rad Osiedla składa się z 12    
członków. 

3. Zgodnie § 102 ust. 1 pkt. 2 Statutu kandydatów na członków  Rady  
Nadzorczej z danego Osiedla wybiera się w liczbie nie większej niż 6. 

4.  Kandydatem na członka Rady Osiedla i na członka do Rady Nadzorczej 
może być tylko członek Spółdzielni przy uwzględnieniu postanowień § 101 
ust. 1 i 4 Statutu.  

5. Kandydatów do Rady Osiedla i kandydatów na członków Rady Nadzorczej 
zgłaszają do Komisji Wyborczej członkowie obecni na Zebraniu Osiedla. 
Liczba kandydatów nie jest ograniczona. 

6. Zgłaszanie kandydatur spośród członków odbywa się ustnie z podaniem  
imienia i nazwiska kandydata. 

     Spośród zgłaszanych kandydatów mogą być umieszczone na liście jedynie      
te osoby, które są obecne na Zebraniu i wyraziły zgodę na kandydowanie. 

     Kandydatów na listach wyborczych umieszcza się w porządku           
alfabetycznym. 

7. Przed przystąpieniem do wyborów, Przewodniczący Zebrania Osiedla ogłasza 
listy zgłoszonych kandydatów w kolejności alfabetycznej, a na żądanie 
uczestników Zebrania, kandydaci dokonują swojej prezentacji. 

8. Wybory członków do Rady Osiedla i kandydatów na członków Rady 
Nadzorczej przeprowadza się przy pomocy oznaczonych przez Komisję kart 
wyborczych, na których są umieszczone nazwiska i imiona kandydatów w 
kolejności alfabetycznej. Głosowanie odbywa się poprzez złożenie karty 
wyborczej do urny w obecności Komisji skrutacyjnej. 

9. Głosujący przed nazwiskiem kandydata, na którego głosuje stawia znak 
„plus” (+), a na którego nie głosuje stawia znak „zero” (0). 

10.Głos jest nieważny, jeżeli: 
a). zawiera więcej nazwisk ze znakiem „plus” niż 12 do składu 
      Rady Osiedla, i więcej niż 6 w przypadku wyboru kandydatów 

na członków Rady Nadzorczej, 
 b). karta wyborcza jest przekreślona, 
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 c). znaki wymienione w ust. 9 są poprawiane lub przeprawiane, 
 d).brak jest znaku wymienionego w ust. 9 przed nazwiskiem 

kandydata. 
11.Komisja skrutacyjna uwzględnia tylko nazwiska wydrukowane na kartach 

wyborczych i znaki wymienione w ust. 9. 
12 Liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oblicza Komisja 

skrutacyjna, a przewodniczący Komisji ogłasza wyniki głosowania na 
podstawie protokołu, który podpisują wszyscy członkowie Komisji.  

     Ilość otrzymanych głosów, podaje się na każdego kandydata oddzielnie, a 
następnie  ogłasza wyniki wyborów. 

13. Zgodnie z § 102 ust. 3  Statutu , za osoby wybrane do Rady Osiedla uważa  
się kandydatów, którzy w I turze wyborów otrzymali co najmniej 50 % 
głosów ważnych oraz kandydatów spośród osób nie wybranych w I turze, 
którzy w II turze wyborów otrzymali kolejno największą liczbę oddanych 
głosów ważnych. Jeżeli w wyniku wyborów dwóch lub więcej kandydatów 
uzyska równą liczbę głosów i spowoduje to przekroczenie liczby 
wybranych osób w stosunku do liczby miejsc w składzie Rady Osiedla, 
zarządza się wybory uzupełniające między tymi osobami. Jeżeli w 
wyborach uzupełniających dwóch kandydatów uzyska tę samą liczbę 
głosów o wyborze rozstrzyga losowanie przeprowadzone jawnie przez 
przewodniczącego obrad. 

14. Jeżeli w wyniku wyborów 6 kandydatów z danego Osiedla do wyboru w 
skład Rady Nadzorczej,  dwóch lub więcej kandydatów uzyska równą 
liczbę głosów co spowodowałoby  przekroczenie liczby 6 osób wybranych 
największą ilością głosów, zarządza się wybory uzupełniające między tymi 
osobami. Gdyby w wyborach uzupełniających ci  kandydaci uzyskali  tę 
samą liczbę głosów, o wyborze  rozstrzyga losowanie przeprowadzone 
jawnie przez przewodniczącego obrad.  

 
§ 10. 

 
1. Zgodnie z § 88 ust. 2 Statutu Spółdzielni, wnioskować o odwołanie członka 
    Rady Nadzorczej mogą: 
    a). Rada Nadzorcza i Rada Osiedla, 
    b). Członkowie Spółdzielni z danego Osiedla w liczbie co najmniej 10  

członków. 
2. Wnioskować o odwołanie członka Rady Osiedla mogą: 
    a). Rada Osiedla, 
    b).Członkowie Spółdzielni z danego Osiedla w liczbie co najmniej 10 

członków. 
3. We wszystkich w/w przypadkach wniosek musi zawierać określenie 

wnioskodawcy, nazwisko i imię członka organu Spółdzielni, którego dotyczy 
wniosek o odwołanie i pisemne uzasadnienie. 
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4. Wnioski o odwołanie członka Rady Nadzorczej spełniające formalne 
wymagania należy składać do Zarządu w terminie co najmniej 25 dni przed 
terminem obrad Walnego Zgromadzenia w celu umieszczenia ich w 
porządku obrad. 

5. Wnioski o odwołanie członka Rady Osiedla spełniające formalne wymagania 
należy składać do Zarządu w terminie co najmniej na 15 dni przed datą 
Zebrania Osiedla, które dokonało wyboru. 

6. Głosowanie nad odwołaniem członka organu Spółdzielni wymienionego w 
ust. 1 i 2 następuje w głosowaniu tajnym. 

7. Na kartach do głosowania umieszcza się nazwiska członków organów 
Spółdzielni zgodnie z wnioskiem w sprawie odwołania. 

8. Uchwała Zebrania Osiedla w sprawie odwołania wymaga 2/3 głosów przy 
zachowaniu quorum określonym w § 101 ust. 6 Statutu.  

9. Wnioski członków dotyczące działalności Spółdzielni kierowane do     
Zebrania Osiedla lub do Walnego Zgromadzenia Zarząd umieszcza w 
porządku obrad Zebrania Osiedla , jeżeli zostaną złożone na 15 dni przed 
terminem pierwszego z Zebrań Osiedli albo na 15 dni przed  terminem 
Zebrania Osiedla  danego  osiedla, jeżeli wniosek dotyczy  tylko spraw tego 
osiedla i nie będzie  rozpatrywany przez Walne  Zgromadzenie. 

10.Wnioski członków  złożone po terminie określonym w ust. 9 oraz  w  toku     
obrad, będą przedstawiane pod obrady przez wybraną komisję  wniosków. 
 

§ 11. 
 
Sprawy dotyczące sposobu obradowania nie objęte niniejszym regulaminem 
rozstrzyga Prezydium Zebrania Osiedla  zgodnie z przyjętymi ogólnie zasadami 
obradowania oraz postanowieniami Statutu Spółdzielni.  
                                                       

§ 12. 
 
Po wyczerpaniu wszystkich spraw zamieszczonych w porządku obrad 
przewodniczący Zebrania ogłasza zamknięcie obrad Zebrania Osiedla  
 

§ 13. 
 
1.  Obsługę Zebrań Osiedli prowadzi Kierownictwo Administracji  Osiedla. 
2. Z Zebrania Osiedla sporządza się protokół z wyłączeniem spraw      

indywidualnych podlegających regulacjom ustawy o ochronie danych     
osobowych, które zamieszcza się w załączniku do protokołu. Protokół     
podpisuje   Przewodniczący i Sekretarz Zebrania Osiedla. 

3.  Protokół z obrad Zebrania Osiedla  powinien zawierać datę,  porządek obrad, 
skład Prezydium, skład wybranych  Komisji, krótki przebieg   dyskusji, treść 
uchwał i wniosków poddanych pod głosowanie i wynik   głosowania. Należy 
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podawać liczbę oddanych głosów „za” i   „przeciw”. Teksty podjętych 
uchwał, jeśli nie znajdują się w treści protokołu oraz lista obecności stanowią 
załączniki do protokołu. 

4. Protokół z obrad Zebrania Osiedla  sporządza się w terminie dwóch  tygodni 
od dnia odbycia Zebrania.  

5. Protokół  z obrad Zebrania Osiedla  jest jawny dla członków objętych   
działaniem tego osiedla oraz Krajowej Rady Spółdzielczej. 

6. Protokoły oraz dokumentację obrad Zebrania Osiedla  przechowuje Zarząd   
Spółdzielni co najmniej  przez  5 lat. 

                                               
§ 14. 

 
Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą Uchwałą Nr 
15/2008 z dnia  27.03.2008 r.  oraz Uchwałą zmieniającą Nr 37/2010 z dnia 
26.01.2010 r. i Uchwałą zmieniającą Nr 164/2011 z dnia 22.11.2011 r.  z mocą 
obowiązującą od dnia podjęcia.  
 
 
 
 


