C. ZARZĄD
§ 83.
1. Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z dwóch osób. Członków Zarządu, w tym prezesa wybiera Rada Nadzorcza.
3. Członek Zarządu może być w każdej chwili odwołany przez Radę Nadzorczą. Ponadto Walne
Zgromadzenie może odwołać tych członków Zarządu, którym nie udzieliło absolutorium.
4. Odwołanie członka Zarządu nie narusza jego uprawnień wynikających ze stosunku pracy.
§ 84.
Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji nie zastrzeżonych w ustawie lub w
statucie dla innych organów Spółdzielni a w szczególności:
1) sporządzanie projektu planu działalności Spółdzielni,
2) prowadzenie gospodarki Spółdzielni w ramach uchwalonego planu i wykonanie związanych z
tym czynności organizacyjnych i finansowych,
3) zabezpieczenie majątku Spółdzielni,
4) sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych w tym bilansu oraz przedkładanie ich do
zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu,
5) podejmowanie decyzji w sprawach przyjęcia członków do Spółdzielni,
6) występowanie z wnioskami do Rady Nadzorczej o wykluczenie członka ze Spółdzielni lub
wykreślenie go z rejestru członków,
7) uchwalanie aktów wewnętrznych z zakresu organizacji i prowadzonej działalności gospodarczej
w zakresie nie zastrzeżonym w Statucie dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej,
8) przygotowanie propozycji odnośnie podziału członków na części Walnego Zgromadzenia,
9) zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
10) składanie sprawozdań z działalności Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu.
§ 85.
1. Zarząd rozpatruje opinie i wnioski zgłoszone w sprawach Spółdzielni przez Walne Zgromadzenie, a
o sposobie ich wykorzystania lub załatwienia powiadamia najbliższe Walne Zgromadzenie.
2. Zarząd rozpatruje opinie i wnioski zgłoszone przez członków Spółdzielni w obowiązującym trybie.
§ 86.
1. Zarząd pracuje kolegialnie na odbywanych okresowo posiedzeniach. W okresie pomiędzy
posiedzeniami, Zarząd wykonuje swoje funkcje w ramach podziału czynności pomiędzy członków
Zarządu.
2.

Podział czynności pomiędzy członków Zarządu, sprawy zastrzeżone do decyzji kolegialnych, tryb
obradowania i podejmowania uchwał oraz inne sprawy organizacyjne określa regulamin Zarządu
uchwalony przez Radę Nadzorczą.
§ 87.

1. Oświadczenie woli za Spółdzielnię składają dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i
osoba do tego przez Zarząd upoważniona (pełnomocnik).
2. Oświadczenie, o których mowa w ust. 1 składa się w ten sposób, że pod nazwą Spółdzielni osoby
upoważnione do ich składania zamieszczają swoje podpisy.
§ 88.
1. Zarząd może udzielić jednemu z członków Zarządu lub innej osobie pełnomocnictwa do
dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Spółdzielni

lub jej wyodrębnioną organizacyjnie i gospodarczo jednostkę, a także pełnomocnictwa do
dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych.
2. Z zakresu czynności, o których mowa w ust. 1 wyłącza się sprawy wymienione w § 84 pkt 1, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10. Nie wyklucza to uprawnień Zarządu do podejmowania kolegialnych decyzji w każdej
sprawie dotyczącej bieżącej działalności Spółdzielni.

