Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej RSM "Jedność"                 
                                                                                                              Nr 5/2011 z dnia 27-04-2011r.  

REGULAMIN
Pracy Zarządu Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej “Jedność”

Rozdział I
Podstawa Prawna.

§1

Niniejszy regulamin wydano w oparciu o następujące przepisy:
	Ustawa z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze ( Dz.U. z 2003 r                                     Nr 119, poz. 1116, z późniejszymi zmianami ) 

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848,  z późniejszymi zmianami ),
Statut Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Siemianowicach Śląskich

Rozdział II
Postanowienia ogólne.

§2

	Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni, reprezentuje ją na zewnątrz oraz działa w jej imieniu w granicach ustalonych ustawą - Prawo spółdzielcze, statutem, uchwałami Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej.

Zarząd podejmuje wszelkie decyzje niezastrzeżone innym organom.

Rozdział III
Skład, tryb powoływania i odwoływania Zarządu.

§3

1.	Zarząd Spółdzielni jest jednoosobowy. Stanowi go prezes wybrany i powołany przez Radę Nadzorczą .Prezes winien wykazać się odpowiednim do tej funkcji wykształceniem i doświadczeniem w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz znajomością problematyki spółdzielczej.
2.	Prezes Zarządu nie musi być członkiem Spółdzielni , lecz w następstwie powołania nawiązuje ze Spółdzielnią umowę o pracę zgodnie i na zasadzie art. 52 ustawy Prawo Spółdzielcze.
3.	Prezes może być odwołany przez Radę Nadzorczą w razie nienależytego wykonywania obowiązków , narażenia Spółdzielni na straty , działalności niezgodnej z prawem czy statutem , jak też z innych ważnych przyczyn . 
4.	Odwołanie wymaga pisemnego uzasadnienia. Prezes Zarządu może być także odwołany przez Walne Zgromadzenie w trybie art. 49 § 4 ustawy Prawo Spółdzielcze , o ile nie uzyska absolutorium.  

Rozdział IV
Zakres działania Zarządu Spółdzielni.

§4

Zarząd podejmuje wszelkie decyzje niezastrzeżone innym organom oraz kontroluje i nadzoruje wykonywanie takich decyzji, a w szczególności:
1.	zawiera w imieniu Spółdzielni umowy o ustanowieniu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego oraz prawa odrębnej własności lokalu, umowy najmu lokali mieszkalnych i lokali o innym przeznaczeniu, umowy dzierżawy, a także umowy w sprawie przekształcenia tytułów prawnych do lokali zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych,
2.	sporządza projekty planów gospodarczych oraz struktury organizacyjnej Spółdzielni w ramach kierunków i wytycznych przyjętych przez Walne Zgromadzenie,
3.	prowadzi gospodarkę Spółdzielni w ramach uchwalonych planów i regulaminów oraz wykonuje związane z tym czynności organizacyjne i finansowe,
4.	zabezpiecza majątek Spółdzielni,
5.	sporządza roczne sprawozdania i sprawozdania finansowe oraz przedkłada je do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu,
6.	zwołuje Walne Zgromadzenia na warunkach określonych w ustawie i w Statucie,
7.	zaciąga kredyty bankowe i inne zobowiązania do wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie,
8.	udziela pełnomocnictw za zgodą Rady Nadzorczej z wyjątkiem pełnomocnictwa procesowego,
9.	współdziała z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami spółdzielczymi, gospodarczymi i społecznymi,
10.	ustala opłaty za usługi Spółdzielni,
11.	zarządza i administruje nieruchomościami i majątkiem Spółdzielni,
12.	zawiera umowy w sprawach wynikających z działalności Spółdzielni,
13.	egzekwuje należności płatnicze Spółdzielni,
14.	wykonuje uprawnienia kierownika zakładu pracy,
15.	ustala zasady wynagrodzenia pracowników zgodnie z kodeksem pracy,
16.	zatwierdza regulaminy organizacji wewnętrznej biura, regulaminy pracy, kontroli wewnętrznej oraz zatwierdza instrukcje związane z wewnętrznym obiegiem dokumentów, instrukcje BHP,
17.	kieruje bieżącą pracą biura Spółdzielni oraz wypełnia rolę pracodawcy w stosunku do pracowników etatowych Spółdzielni,
18.	realizuje uchwały i wnioski Rady Nadzorczej i przedkłada odpowiednie sprawozdania właściwym organom.

§5

1.	Zarząd podejmuje decyzje w formie zarządzeń lub innych indywidualnych aktów.
2.	Zarząd przed podjęciem decyzji może przeprowadzać konsultacje.
3.	Podjęte przez Zarząd uchwały lub zarządzenia ewidencjonowane są w oddzielnym rejestrze.

§6

Zarząd nie może dokonywać czynności w sprawach wynikających ze stosunku członkostwa.

§7

1.	Oświadczenie woli za Spółdzielnię składa Prezes Zarządu lub dwaj pełnomocnicy.
2.	Oświadczenie, o którym mowa w ust 1, składa się w ten sposób, że pod nazwą Spółdzielni osoba (osoby) upoważniona do ich składania zamieszcza swój podpis.
3.	Oświadczenie pisemne skierowane do Spółdzielni, a złożone w jej lokalu albo Prezesowi lub pełnomocnikowi ma skutek prawny względem Spółdzielni. 

Rozdział V
Organizacja pracy Zarządu Spółdzielni.

§8
1.	W posiedzeniach Zarządu może brać udział z głosem doradczym członek Prezydium Rady Nadzorczej lub inny upoważniony przez Radę członek.
2.	Posiedzenia Zarządu są protokołowane oraz podpisywane przez Prezesa Zarządu.

§9

Prezesowi Zarządu urlopu udziela Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w czasie jego
nieobecności członek Prezydium Rady Nadzorczej.

§10

Na żądanie Rady Nadzorczej Prezes Zarządu lub wyznaczone przez niego osoby zobowiązane
są do uczestniczenia w posiedzeniach Rady Nadzorczej i jej Komisjach. W razie potrzeby
udzielają potrzebnych wyjaśnień i przedkładają niezbędne materiały.

§ 11

1.	Prezes Zarządu winny czynu lub zaniedbania, przez które Spółdzielnia poniosła szkodę, odpowiada za nią osobiście.
2.	Do odpowiedzialności Prezesa Zarządu stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu pracy o odpowiedzialności materialnej pracowników.
3.	Prezes Zarządu odpowiada za szkodę w pełnej wysokości, jeżeli szkodę wyrządził z winy umyślnej. 

§ 12

1.	Regulamin uchwalono na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 27.04.2011 r.
2.	Regulamin obowiązuje od dnia uchwalenia.





