
20. Regulamin przeprowadzania referendum  
w SM Nowa 
 

§ 1 

Regulamin niniejszy ustala zasady i tryb ogłaszania, przeprowadzania i 
ustalania wyników referendum w Spółdzielni Mieszkaniowej NOWA w 
Jastrzębiu Zdroju. 
  

§ 2 

1. Referendum można przeprowadzić w każdym czasie, z ważnych 
powodów. 
2. Decyzję o przeprowadzeniu referendum podejmuje Rada Nadzorcza. 
3. (skreślony) 
4. W uzasadnionych przypadkach Rada Nadzorcza może postanowić o 
przeprowadzeniu referendum uzupełniającego 

§ 3 

Referendum może być przeprowadzone w: 
1) określonym budynku mieszkalnym, 
2) określonym zespole budynków mieszkalnych, 
3) osiedlu w zależności od tego, jakiej grupy mieszkańców dotyczy problem 
będący przedmiotem referendum. 
  

§ 4 

Udział w referendum polega na udzieleniu pisemnie odpowiedzi na pytanie 
bądź pytania sformułowane przez Radę Nadzorczą. 
  

§ 5 

Do udziału w referendum są uprawnieni: 
1) członkowie Spółdzielni lub ich współmałżonkowie, 
2) osoby niebędące członkami, którym przysługuje spółdzielcze 
własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, 
3) właściciele lokali niebędący członkami Spółdzielni, 
4) najemcy lokali mieszkalnych którym prawo do lokalu przysługuje na 
terenie, na którym referendum jest przeprowadzane. 
Każdemu lokalowi mieszkalnemu przysługuje jeden głos.  
  

§ 6 

Rada Nadzorcza: 
1. podejmuje decyzję o przeprowadzeniu referendum, 



2. ustala termin referendum i teren, jaki ono obejmie, 
3. określa treść pytania bądź pytań referendalnych, 
4. wybiera ze swojego grona osobę, która będzie pełnić funkcję Członka 
Komisji Referendalnej,  
5. wybiera co najmniej dwóch członków Komisji Referendalnej spośród 
uprawnionych do udziału w referendum.  
  

§ 7 

 
1. Komisja Referendalna składa się z co najmniej trzech członków 
wybranych z godnie z § 6 pkt 4 i 5.  
2. Komisja Referendalna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego 
Komisji Referendalnej. 
  

§ 8 

O terminie referendum i treści pytania bądź pytań referendalnych oraz o 
sposobie przeprowadzania referendum, zawiadamia się uprawnionych 
poprzez wywieszenie ogłoszeń na klatkach schodowych na co najmniej 
siedem dni przez terminem referendum. 
  

§ 9 

1. Referendum przeprowadza się w drodze indywidualnego zbierania 
głosów zorganizowanego przez Komisję Referendalną. 
2. Oddanie głosu odbywa się poprzez złożenie własnoręcznego podpisu i 
podanie numeru PESEL na przygotowanym przez Komisję Referendalną 
formularzu. Oddanie głosu w innej formie powoduje jego nieważność. 
  

§ 10 

Referendum jest ważne, jeśli wzięło w nim udział co najmniej 50% i jeden 
uprawniony.  
  

§ 11 

1. W terminie siedmiu dni od dnia zakończenia zbierania głosów, Komisja 
Referendalna stwierdza ważność referendum, dokonuje podliczenia 
oddanych głosów i ogłasza wynik referendum poprzez wywieszenie 
informacji w siedzibie Spółdzielni oraz właściwej administracji osiedlowej.  
2. Z przebiegu referendum oraz posiedzenia Komisji Referendalnej, na 
którym następuje podliczenie głosów, sporządza się protokół. 
3. O wyniku referendum decyduje to, na które z zaproponowanych 
rozwiązań zastała oddana największa liczba głosów. 



4. Wynik referendum ma dla organów Spółdzielni charakter opiniodawczy. 
  

§ 12 

 
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2008 r.  
 
 
Regulamin zatwierdzono Uchwałą Rady Nadzorczej nr 130/2007 z dnia 
28.11.2007 r. wraz z wprowadzonymi zmianami do regulaminu 
zatwierdzonymi Uchwałami Rady Nadzorczej nr 151/2008 z dnia 
17.12.2008 r., 134/2010 z dnia 25.08.2010 r.281/2011 z dnia 30.11.2011 r. , 
nr 213/2012 z dnia 26.09.2012 r. 
Obecna wersja Regulaminu obowiązuje od dnia 26.09.2012 r.  

 


