
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 25 lipca 2008 r.

o zmianie ustawy - Prawo spółdzielcze

 (druk nr 231)

USTAWA z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz.

1848, z późn. zm.)

Art. 6.

§ 1. Osoby zamierzające założyć spółdzielnię (założyciele) uchwalają statut spółdzielni,

potwierdzając jego przyjęcie przez złożenie pod nim swoich podpisów, oraz dokonują

wyboru organów spółdzielni, których wybór należy w myśl statutu do kompetencji

walnego zgromadzenia, lub komisji organizacyjnej w składzie co najmniej trzech osób.

§ 2. Liczba założycieli spółdzielni nie może być mniejsza od dziesięciu, jeżeli założycielami

są osoby fizyczne, i trzech, jeżeli założycielami są osoby prawne. W spółdzielniach

produkcji rolnej liczba założycieli - osób fizycznych nie może być mniejsza od pięciu.

<§ 2a. Osoby fizyczne oraz osoby prawne prowadzące gospodarstwo rolne w rozumieniu

przepisów o podatku rolnym lub prowadzące działalność rolniczą w zakresie

działów specjalnych produkcji rolnej wyłącznie w celu organizowania się:

1) w grupy producentów rolnych w rozumieniu ustawy z dnia 15 września 2000 r.

o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw

(Dz.U. Nr 88, poz. 983, z późn. zm.),

2) we wstępnie uznane grupy producentów owoców i warzyw oraz uznane

organizacje producentów owoców i warzyw w rozumieniu ustawy z dnia 19

grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku

tytoniu oraz rynku suszu paszowego (Dz.U. z 2008 r. Nr 11, poz. 70 i Nr 52, poz.

303)

- mogą założyć spółdzielnię, której liczba założycieli nie może być mniejsza od

pięciu.>

§ 3-6. (uchylone).
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Art. 15.

[§ 1. Spółdzielnia liczy co najmniej dziesięciu członków, a spółdzielnia produkcji rolnej co

najmniej pięciu członków, o ile statut nie wymaga liczby większej.]

<§ 1. Spółdzielnia liczy co najmniej dziesięciu członków, a spółdzielnia produkcji rolnej

oraz spółdzielnia, o której mowa w art. 6 § 2a, co najmniej pięciu członków, o ile

statut nie wymaga liczby większej.>

§ 2. Członkiem spółdzielni może być każda osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności

prawnych, która odpowiada wymaganiom określonym w statucie, chyba że ustawa stanowi

inaczej.

§ 3. Ponadto statut może określać wypadki, w których dopuszczalne jest członkostwo osób o

ograniczonej zdolności do czynności prawnych lub niemających tej zdolności. Osoby takie

nie mogą być członkami organów spółdzielni. W walnym zgromadzeniu biorą one udział

przez swoich przedstawicieli ustawowych.

§ 4. Członkami spółdzielni mogą być również osoby prawne, o ile statut nie stanowi inaczej.

§ 5. Spółdzielnia, której członkami w myśl statutu są wyłącznie osoby prawne, musi liczyć co

najmniej trzech członków.

Art. 46.

§ 1.  Do zakresu działania rady należy:

1) uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności społecznej i kulturalnej;

2) nadzór i kontrola działalności spółdzielni poprzez:

a) badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych,

b) dokonywanie okresowych ocen wykonania przez spółdzielnię jej zadań

gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez spółdzielnię

praw jej członków,

c) przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez zarząd wniosków organów

spółdzielni i jej członków;

3) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz nabycia

zakładu lub innej jednostki organizacyjnej;

4) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecznych oraz

występowania z nich;

5) zatwierdzanie struktury organizacyjnej spółdzielni;

6) rozpatrywanie skarg na działalność zarządu;

7) składanie walnemu zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki

kontroli i ocenę sprawozdań finansowych;
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8) podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między

spółdzielnią a członkiem zarządu lub dokonywanych przez spółdzielnię w interesie

członka zarządu oraz reprezentowanie spółdzielni przy tych czynnościach; do

reprezentowania spółdzielni wystarczy dwóch członków rady przez nią upoważnionych.

§ 2. Statut może zastrzec do zakresu działania rady jeszcze inne uprawnienia. Statut może

również przekazać do wyłącznej właściwości walnego zgromadzenia podejmowanie

uchwał we wszystkich lub niektórych sprawach wymienionych w § 1 pkt 1, 3 oraz 5; w

takim wypadku statut może przyjąć dla rady nazwę komisji rewizyjnej.

§ 3. Statut może przewidywać wybór przez radę jej prezydium z zadaniem organizowania

pracy rady.

§ 4. W celu wykonania swoich zadań rada może żądać od zarządu, członków i pracowników

spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz

sprawdzać bezpośrednio stan majątku spółdzielni.

<Art. 46a.

W spółdzielni, o której mowa w art. 6 § 2a, oraz w spółdzielni produkcji rolnej w której

liczba członków nie przekracza dziesięciu, nie powołuje się rady, o ile statut nie stanowi

inaczej. W tym przypadku kompetencje rady wykonuje walne zgromadzenie członków.>


