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NOTKA
Statut uchu"alony ptzez Ylalne Zgrcmadzenie §fl'atszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
,,Zollbotz Centralny" w brzmieniu tekstu jednottęo ustalonego na podstawie kolejnych
jego zmian ptzyjęrycb uchwałami §7alnego Zgrcmadzerua tel SpółdzieLei, nie obe}muie
PrzePisów ptzejŚciowl,ch i końcowych kolejnych uchwał nawel7zacylnych, amianowicie:

1) uchwały §falnego Zgromadzenia Delegató- Ę Spółdzielni z dńa 16listopada 2008 to-
ku w sptawie zmiany statutu, zarejesftowatej w Ąes&ze pcedsiębiorców krajorvego
Reiestru Sądowego w dniu 02 kwietnia 2009 toku, a mianowicie:

,,§2. Uthjla ię:

l) uchwałg numer l lYalnego Zglanadrynia Delegatów 7dnił 24 nĘa 1997 mku w sprańe regu-

lamiru Walnego Zgranadryenia D elegałów;

2) uńwałę numer 14f 2004 Walnego Zgmmad4cnia Deległtów ydnia 30 nĘa 2004 nku w

Ęrańe ucbwaleuia ngulamznu Rady Nadąonryi.

§3. Z dnien welścia w rycie t{ ucbwafu ryryasEą nandaE tlłkgatów na lYalxe Zgvnadąenie Debga-
tów.

§4. Trryktnia, rv$ołveta w dnia 25 trytvca 2006 mbł kadenga RaĄ Nadryrryl'w skład{e oso-

bory* lryłbranjm do dnia ujawnienia w Ęestłę plędsiębiorców Kra_Jowego Re.lestm Sądawega _
dakonany tą ucbwałą - rytan} śatutu, ąakońrył się w 2009 ruku ą cbwilą męoągia obrad
W'alnego Zgmnadrynia ąaałierdryjacego sPmunvlaniefrunnwe ąa 2008 rvk

§5. Zaąącl, w terrłłinie trpdĘufuł dni liąąc od dnia poĄ'ęcia t/ uchwaĄ, spoąąd{jednoiy tekst sta-
tutlł iPą;edłOry KrĘowenu Rejuhuń S@łwemu ęorąądąory na odpońedninforrnulaąu uniłsek
o Ęawnienie rynianł s,tatutu w rujutąe Ptrydsiębiorńw tegaĘRejełru. Do wniosku t080 Zaąqd d4-
łą.ry wsrylkie u7rzagafie dakuneną, w ln oĘis Ę utbwałj ara{edłloliyl nkst łatłłta ąatłrĘą
gł ńwnieiryriool uchwałą tą Ęłvwadlone.

§6. Uthuała wcl:od{ w ryńe ądniem ujawnienia ryiary statutu w łujutrry płrydsiębiotaiw KrEo-
wego Rejestru Sądoww, ąa nyiątkien §l pkt.67 lit.a dłryąącego ĘnianJ §92 uł.1 statafu u
ąakrcsie ąanielsą,enia licąbj Ęonków RaĄ Nadlorc4E, który w lm ąakrełie wcbod{ w rycie
ącllwiląrvQoclęcia obrad doruąnego lYalxego Zgrvmadąenia, o1akin mowa w §1.";

2) uchwały §fainego Zgtomadzeua tei Spółdzielni z dnta 27 czenvca 2010 toku w spraw"ie
znianv statutu, a mianorł,icie:

,,§2. Zarvld, a tetrzinie łr4ldąie§u dłłi liąry od dnia podjęcia tg'uchwafu, ęorąąd$jednołifl tłkst sta-
tutu iPlrydłO KrĘowenuĘutmń S@nwenu ęorąądryonjlna oĘońednimfotmulaąu aniosek
o ry'awniłnie <?żllanJ statutu w rejestąe Ptrydsiębiorłów tego7fujutnł. Do uruiołku tegr Zaąd do-
łąry wsv,elkie u/yraagane dokamnE, w fin oĘis tej achwałj oraaiednoli!ł tekst stahłłu 7awier@ą
ry ńuniei <mxary uńwałą tą Ęmwadąone.

§j. Ucbwała wńad$ u, rycie ądnien u1awnienia ryaiary stałuta w ry'estry prrydsigbiarców Krajauego

Ęutnł Sądowego.".
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STATUT

RozdziŃ I - Postanowienia ogólne

§1. 1. Nazwa SpółdzieLri btzmi: §fatszawska Spółdzielnia j\{ieszkaniovła ,,żohbotz
Cenft alny" w-'Watszawie.

Z.DziaŁalntlŚĆ Spółdzielni wywodzi się z ftadycji istnieiącej od 1921 t.'Watszasr-
skiej Spółdzielni Mieszkaniowej,

§2. 1. Siedzibą Spółdzielni jest m. st. §7arszawa,

2. Spółdzielńa dzała na tetenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§2'. ' 1. Ilektoć w statucie mo\ila jest o:

1) mieszkaniach lub lokalach mieszkalnych - tozumie się przez to samodzielne lokale
mieszkalne w budynkach wielotodzinnych lub jednoto dzinttych;z

2) lokalu użl'tkourym - rozumie się ptzez to samodzielne lokale a ptzezflaczeniu innvrn niż
mieszkalne, lak również gnaże, o ile mogą stanorvić odtębnv przedmiot spółdzielczego
pt^wa do lokalu;

3) lokalu zamiennym - tozumie się ptzez to lokal, o jakim mo§/a w art.2 ust.1 pkt6 ustawy
z dńa21 czetwca 2001 toku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gmtńi
i o zmiańe Kodeksu cywilnego (j.t DąU i 2005 r., nr 3l, pov,266, w. nr 69, po7,Ż26,-ą
2006 r., nr 86, Po7,602, nr 91, Poą,657, nr 167, po7/ t 93 i nr 249, po3rt 83 j, ą27ai r., nr 128,
po1902 i nr / 73, poęl2/ 8 i i20l0 r., nr 3 Po7,1 3);3

4) lokalach bez dodatko§/ego okteślenia ich rodzaiu- tozumie się ptzez to zatólvno samo-
dzielne lokale mieszkalne, i"k i iokale 6 innym prżezflaczeniu, Ó któr,vch mou/a w usta-
wie z dnia 24 czetulca 1994 roku o własności |okŃ (j.t DiU i2000 r., nr 80, po7,903, ryd.
ą2004 r., nr /4/ , po7rl49Ą;

5) sPÓłdzielczym Ptawie do lokalu - toz,umie się pnez to zarówno spółdzielcze lokatorskie
Pta§/o do lokalu mieszkalnego, iak i spółdzielcze własnościowe prawo do iokalą chybą
Że dalsze Postano§rienia statutu stanowią inaczej, pftł czym w pojęciu spółdzielczego
własnoŚciowego pfa§ra do lokalu mieszczą się dawne pojęcia spółdzielĆzego własno-
Ściowego Prawż do lokalu mieszkalnego, spółdzielcżego pfa\I/a do lokalu uĄtkowego, w
tYm ganżu lub miejsca postojowego w lokalu gatażowvm otaz spółdzielczego prawa do
domu jednotodzinnego;

6) eksPektaty§rie - rozumie się przez to roszczenie o ustanowienie własności lokalu;
7) PKD - tozumie się ptzez to Polską Klasyfikację DziaŁłlflości wptowadzoną do stoso-

wania rv wzędowych rejestrach rczpotządzeniem Rady Ministrów z dnta 24 grudnia

§21 dodanł' mocą §1 pkt.l uchwał,v §falnego Zgromadzeńa Delegatów §7arszawskiei Spółdzielni l{iesz_
kaniowej ,,Żohbotz Centta}nv" z dnra 1ó listopada 2008 roku *.pr"*i. zmiany statufu, iareiestrowanei w
feie§ftże Przedsiębiotców Kraiowego Rejestnr Sądowego iako wpis fiumer 26 postanowieriem Sądu Rejo-
no§/ego dla m.st. '§V'arszawy- z dńl02.04.2009 roku, sygrr. akt YA XI NS-KE[.I{RS 5576/ 09/ 540,

§2l ust.1 Pkt 1 w brzmieniu ustalonl,m ptzepisem §1 pkt.1 lit,a tjlet pierwsze uchwały §talnego Zgrorna-
dzenia Warszawskiei Spółdzielni §.{ieszkaniowej ,,Żalibotz Centralrry" z dńa 27 cżefwca 2Ó10 roku w
sprawie zniaty §tafuflr.

§21 ust.1 Pkt 3 w brz.mieniu ustalonym przepisem §1 pkt.1 ]it a tiret drugie uchwały wskazanej w przypisie
numer 2.

x



STATIJT

2007 roku w sprawie w spmwie Polskiej Klasyfikacji Działalności EKD) (D<U nr 25t,

|lo7,1885, ąn. ą2aa9 r., nr 59, poą,489).4

8) roku obtotowym - rozurnie siępuez to tok kalendarzowy.

2. Ilekroć w statucie ptzytacz^ się przepis:

1) Prawa spóŁdzielczego - rozumie się przez właściwy ptzepis usta\Fy z dlcła 16 snześńa
1982 roku _ Prawo spółdzielcze (i.t. DąU 12003 r., nr 188, pav,l848, ąn. 72004 r., ar 99,

po7rlO?t, 720a5 r., nr 72, poą,643, nr l22, pa71024 i w 233, po7,t993, ą2006 r., nr 94,

po7,65l, 72007 r., nr l25,po7,87j,72008 r., ur /63,poę,/0l4 i nr225,Poą,l503 i ą2009 r.,
nr 77, Po7,649);5

2) ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych - tozumie się pzez to właŚciw1, przepis usta-

sły z dńa 15 grudnia 2000 toku o spółdzielniach mieszkaniowych (j.t. DąU ą2003 r., nr
l l9, po7,1 1 l6, ąrz. ą2004 r., nr / 9, po7,177 i nr 63, paą,59, i2005 r, nr 72, poą,643, nr l22,
poyl024, nr l67,poą,l398 i nr 260,po7r2l84, ą2006 r., nr l65,po7,1180, ą2007 r., nr l25,
po7,873, 72008 r., nr 235, poą,l617 i ą2009 r., nr 65, poą,545, nr 117, po7,988, nr 202,

pa7,t 550 i nr 224, po7,1 779);6

3) ustawy o własności lokali - tozumie się przez to właściwy przepis ustaw\,,, o której mo-
wa w ust.1 pkt.3.

§3. Cetem Spółdzielni iest zaspokajanie potrzeb mieszkaniow_vch członków Spół-
dzie]ni i ich todzin papts,ez dostarczanie członkom samodzieĘch lokali mieszkalnych, a

także lokali o innym przeztlaczeńuw tym gawzy. Celem Spółdzielni iest takłe zaspokajanie
gospodatczycb, społecznych i kultutalnych potzeb członków Spółdziebri i ich rodzin, wy-
nika!ących z zaml-LeszkŃańaw koloniach i budynkach Spółdzielni.

§4.' 1. Przedmiotem działa]ności Spółdzielni iest;

1) rdnaĄzpĄektówbudowlarych młiryanychzewznoszeniembudynków.. (PKD 41.10,Z);

2) roboty budoudane młiązarte ze wznoszeniem budynków mieszkalnych

i niemieszkalnych .......... €KD 41.20.Z);

3) kupno tsprz€daż nieruchomości na własny nchrrnek,... ,.,..,.... PKD 68fi.Z);
4) wynalem izatządzanie nietuchomościami własnlmi lub dziedawionymi. PKD 68.2a.Z);

5) zanądzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie ........ €KD 68.32.Z);

6| dziaŁalność pomocnicza zsitązana z vtzymżniem porządku w budynkach..,.....,.........,.......
....... ("KD 81.10.Z).

2.PavryższypzedmiotdilaŁaJnośąSpółdzielniarcahzujepap,taęz:

!) zanądzańe nieruchomościami, tak stanolxriąc}-mi iei własność ataz własność iej człon-
ków, nabyą od Spółdzielni w tybie przepisów ustaw}, o spółdzielniach mieszkanio-
wych, iakteż nie stanowiącymi |ej mienia lub mienia iej członków;

2) budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia 17^ tzecz członków spółdziel-
cz,vch lokatorskich praw do lokaĘ odrębnei własności oraż w celu łl,naimourania lub

§21 ust.1 pkt.7 w btzmieniu ustalonvm przepisem §1 pkt.1 lit,a tiret trzecie uch,wały wskazanej w ptzypisie
numer 2.

§21 ust.2 pkt.1 w brzmieniu ustalonym przepisem §1 pkt.l lit.b rrchwały wskazanej w przlpisie numer 2.

§2l ust.2 pkt.2 rv brzmieniu ustalonym przepisem §1 pkt.1 lit b uchrvaĘ wskazanej w prz,vpisie rumet 2.

§4 w bzmieniu ustalonym ptzepisem §1 pkt.2 uchwały wskazlne)w- pnllpisie numer 1.
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spftedaf znaldulących się w tych budynkach lokaĘ jakteż ustanawianie Ęchże pfa§/ w
budynkach dotychczas pozostających w jej zasobach;

3) ptr:sładzenie innej dztałalnośct gospodatczĄ, jeżelt działa|ność ta zńązana jest bezpo-
Średnio z rcąliracjącelu, o jakim mowa w §3.

§5. Spółdzielnia może współdnałać na podstawie umów z otganizacjami spółdziel-
czytń otaz z iffiymi orgańzacjatnt społecznymi i gospodarczvml a także z i*y*i osobami.
\W szczegóIności może ona tworz,vć ż Ęrrni otganizacjami lub osobami spółdzielnią spółki
handlowe i cprilne, a także zalńetać urno§T doĘczące administrowania budynkami. 8

§51. Doboru najemców lokali dokonuje Zatząd Spółdzielni spośród osób oferuiących
naikotzystnieisze wafunki ustalane w dtodze pnetasgarwyboru ofert lub innych zasad, ustalo-
tycb,ptzez tenZanĄw zależnośa od możliwości i potzeb Spółdzielni. Najemcy lokali nie
nabywają toszczenia o ptzl,ięcie ich w poczet członków Spółdzielni. 9

Rozdział II - Członkowie Społdzielni

§6. 1. Członkami Spółdzielni mogąbyć osoby frzyczne, choćby nie miały zdolności
do czynności prawnych lub miały ogtańczoną zdolność do czynności prawnych, a także
osoby pfawne, z Ęm, źe osobie prawnej nie ptzysługuje spółdzieicze lokatorskie prawo do
lokalu mieszkalnego. 10

|l. Członkani Spółdzielri mogą być oboie małżonkowie, choćby spóŁdzielcze pn-
wo do lokalu albo prawo odtębnej własności lokalu przysługiwało tylko jednemu z nicb.
Małżonkowi członka pzysługuje toszczenie o przyięcie \ł, pocżet członków Spółdzie}nŁ ł1

2. Osoba możebyć ptzyeta w poczęt członków Spółdzieln1 jeżeli spełnia 1eden z
następui ących watunkórv: 12

1) zgromadziła środki na wkład budowlany lub jego część w wysokości wymaganel ptzez
Spółdzielrrię ptzy zasłletańu umo\rry o budowę lokalu lub o ustanowienie odębnej wła-
sności lokalu, a Spółdzielnia ma możIiwość zaspokoienia potrzeb lokalovrych Ę oso-
bF'u

2'1 zgromadztŁa środki na wkład mieszkaniovry lub |ego część w wysokości wymagaoei
przez Spółdzielnię ptzy zavłietaniu umowy o budowę lokalu mieszkalnego lub o usta-
nowienie spółdzielczego lokatorskiego pfas,a do lokalu mieszkalnego, a Spółdzielnla aa
możliwość zaspokojenia poazeb mieszkaniowych tei osoby;

3) nabyła własność lokalu lub ekspektaq,wę odrębnei własności lokalu vr zasobach Spół-
dzielni;

4) mbyŁa spółdzielcze własnościowe pfa§/o do lokalu; ta

8

9

10

1l

12

13

1.1

§5 w bnmieaiu ustalonym przepisem §i pkt.3 uchwały wskazanei w przypisie numet 1.

§51 dodani. mocą §1 pkt,4 uchwały wskazaaej w przypisie numer 1.

§6 ust.1 w brzmieniu ustalonym przepisem §1 pkt.5 lit.a uchwały wskazanej w pt4.pisie łumer 1,

§ó ust.11 dodany mocą §1 pkt.5 lit.b uchwały wskazanej w pre,lpisie numer 1.

Część początkorva §ó usl2 w btzmieniu ustalony,m ptzepisem §1 pkt.S lit.c titet pierwsze uchwa\ wska-
zaaej w przypisie numet 1.

§ó ust.Z pkt.1 w brzmieniu ustalonym przepisem §1 pkt.S lit.c tiret trzecie uchv",ały wskazan{ w ptąpisie
numer 1.

§6 ust.2 pkt.4 w bcmieniu ustalon;,m przepisem §1 pkt.5 lit.c tiret cżwarte uchwały z ptą,pisu t.

x
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5) nabyła ptawo do lokalu w drodze dziedziczeńa;
6) przysługuje )ej rcszczenie o ustanowienie spółdzielczego lokatotskiego pfa§/a do lokalu

mieszkalnego po byłym członku lub toszczeńe o zlularcie umowy o budowę takiego
mieszkania;

7) maŁżonek jei |est członkiem Spółdzielni;

8) ieżeli w zwĘzku z podztałem małżeńskiego majątku wspólnego po ustaniu małżeństwa
lub orzeczeniu sepamcii prą.padło jei spółdzielcze ptawo do lokalu albo ptawo odręb-
nejwłasności lokalu lub ekspekt^Wa uzyskania pra'vła odrębnejwłasności lokalu. |5

3. |skrvśtonj|16

4. |skrcśloĄ17
5. |skreślory| 

18

6. Spółdzielnia rr,oże odmówić przy|ęcia §/ poczet członków Spółdzielni osoby,
która nie daje gwarancji naIeżytęo wypełniania statutowych obowiązków członka Spół-
dzielni,

§7.1. Osoby pfzystępujące do Spółdzielni składaia deklatacię członkowsĘ i sĄĄ
się członkami Spółdzielni z chułĘpodjęcia ptzez Zatząduchwały o ichptzyjeciu. Ptz,vjęcie
powinno być stw-ierdzone na deklatac|i podpisem dwóch członków Zaruądu lub osób do
tegopruezZztząd, upoważnionych z podaniem daĘ uchwaĘ o przyjęciu.

2. Zatząd nie może odmówić ptzyjęcia do Spółdzielni osoby spełniającei jeden z
warunków, o których mowa w §6 ust.2 pkt 3 - 7, chrńa że do osoby Ę ma zastosowanie §6
ust.6, lub toszczeńe o puyięcie do Spółdzielni powstało w związku z wykluczeniem
czŁanka ze Spółdzielni 

^przyczyny 
wykluczenia dotycząakże tei osoby. 19

§8. 1. Uchwała Zarząduw sprawie ptzyięcia do Spółdzielni powinna być podięta w
ciąu jednego miesiąca od clnia złożęńa deWaraĄi. O tteści uchwały zaintetesowanv powi-
nien być zauriadomiony pisemnie w ciąu dwóch tygodfli od dnia iei powzięcia. Od uch,uva-
ły odmawiaiacei przriecia zaintereso§Iaflemu przysługuje pfa§ro odwołania się do Rady
Nadzorczej w terninie 30 dni od dnia oftzyffiańa zaułiadamienia o uchwńe. Zawiadotńe-
nie tcr powinno z*slietać uzasadnienie otżz pouczenie o ptawie i terminie wniesienia odwo-
łania do Rady Nadzorczei.

2. Odwołanie, o który,m mowa w ust.1, powinno być rczpaaz,ofle ptzęz Radę Nad-
zotcząw ciągu ttzech miesięcy od dnia jego rvniesienia. O decyzii Rady Na&otczej zainte-
fesowany powinien być zavriadomiony w ciągu dwóch tygodni od dnia powzięcia uchwały.
Zallrlu.dotńenie pourinno zawtetzć odpis uchwaŁy wnz z 1ei uzasadńetiem.

§81. Prawa i obowiązki vł,nikaiące z członkostsra §/ Spółdzielni są dla wszystkich
członków równe. fu

:t5

16

1'|

!8

19

2t]

§ó ust.2 pkt.8 w brzmieniu ustalonym ptzepisem §1 pkt.5 lit.c titet piąte uchwa\, z ptzypisu 7,

§ó ust,3 skreślony mocą §1 pkt.S lit.d uchwały wskazanej w prztpisie numer 1.

§6 ust.4 skteślony mocą §t pkt.S lit.e uchwały wskazanej w p*lpisie numer 1.

§ó ust.5 pkt.1 skreślony mocą §1 pkt.5 lit.e uchwały wskazanei w przypisie numer 1.

§7 ust.2 w brzmieniu ustalon;,m mocą §1 pkt.6 uchwały wskazanej w przypisie numet 1.

§81 dodan;, rnocą §1 pkt.7 uchwĄ wskazanei w przypisie numer 1.

x
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§9. 1. §f zakresie okteślonym postanowieniami statutu członkowi Spółdzielni przy-
sługuie:

1) prawo do kotzystańa waz z osobami wspólnie zamteszkaŁymi z rvszelkich urządzeń i
usług Spółdzielni;

2) z zasttzeżeniem ust.2, cz}.rute i bieme pfawo wybotcze do organów Spółdzielni;

3) prawo zg}aszanla rvszelkich wniosków zw'tązattych z dziaŁaLnoścĘ Spółdzielń ibtańa
udziałrr w realizacji 1ej zadań stżtuto\ńr}-ch;

4) ptawo udziaŁu w organizowaniu samotządu Spółdzielni i uczestrriczenia w jego ptacacb,

5) ptawo do uzyskania własności lokalu na warunkach określonvch w pisemnei umowie
zawz*e) ze Spółdzielnią

6) |skreśhĄa
7) prawo do uzyskania mieszkańa na zasadzie spółdzieiczego lokatorskiego pra§ra do loka-

lu mieszkalnego na warrrnkach okteślonych w pisemnej umowie zawattel ze SpółdzielnĘ
wtaz z pra§/em lżywania takiego tńeszkania;

8) prawo do ptzeksztaŁcenta spółdzielczego własnościowego prawa do iokalu w odrębną
własność lokalu;

9) z zastzeżeniem §37 ust.4 i 5 prawo da ptzekształcenla spółdzieLczego lokatotskiego
pfa\ń/a do lokalu mieszkalnego w odtębnąwłasność lokalu;2

10) prawo do kozystańaz gnażwna podstawie umo\ńry naimu; Z

11) prawo do ustanowienia odrębnej własności lub spółdzielczego własnościowego prawa
do gaużuzgodnie z §66 ust.1;2a

72) prasro zaskatżańado sądu uchwał §falnego Zgromadzeńz;§
lj) |skrvśtonj|%
14) otrzymania odpisu statutu i rcgulaminów otaz kopii uchwał otganów, Spółdzielni i pto-

tokołów obtad organów Spółdzielni, protokołów lustracji, tocznych sprawozdań finan-
sowych oruz faktw i umów zalvtennycll przez SplŁdzielnię z osobami trzeam\ ptzy
czlm koszty spotządzania odpisó,iv i kopii ąvch dokumentów, z wyiątkierrr statutu i regu-
laminów uchwalonych na podstawie §tatutu, pokrvwa członek Spółdzielni wniosĘąc.v o
ichoazymańriu

15) ptawo do odwołpvania sę w postępo,,vaniu §/ewnąttżspółdzielczym od uchwał §r §pfa*

wach wynikających ze stosunku członkostwa, §z qrm w sptawie zasadności zmlnn vyso-
kości opłat zuliązanycb z używańem lokalu;

16) pnwo żądańa ptzedstau.ienia pisemne! kalkulacji opłat zsłtązanych z ułwaniem lokalu
i otrzymmrla tejże kalktiacji otaz zaskatżetńa zmiany wysokości tych opłat w postępo-
waniu vre§rnątfż spółdzielczpn lub postęowaniu sądowym. fr

x

21 
§9 ust.1 pkt.6 skreślony mocą §1 pkt.8 lit.a tiret drugie uchwały wskazanei w ptzypisie numet 1.

22 
§9 ust,1 pkt.9 w btzmieniu ustalonym *, §1 pkt.8 lit,a tiret ttzecie uchwały wskazanei w prą.pisie numer 1.

23 
§9 ust.1 pkt.10 w brzmieniu ustalonym przepisem §1 pkt.2 uchwałv wskazanej w ptzypisie numer 2.

24 
§9 ust.1 pkt,11 w bzmieoiu ustalony-m przęisem §1 pkt.2 uchwały wskazanej w prz,łrrisie nllarct 2.

25 
§9 ust.1 pkt.12 w bumieniu ustalonym *- §1 pkt.8 lit.a tket czwafte uchwały z prą.pisu numer 1,

26 
§9 ust.1 pkt.t3 skreślofly mocą §1 pkt.8 lit,a tiret piąte uchwały wskazanei w ptąpisie numet 1-

27 
§9 ust.1 pkt.14 w bgmieniu ustalonym w §1 pkt.8 lit.a tiret szóste uchwaNy z ptzl,ptsit numet 1.

28 
§9 ust.l pkt.16 w bumieniu ustalonvrn w §1 pkt.8 ]it.a tket siódme uchrvaĘ z prąpisu numer 1,
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2. Uprawnienie, o którlłnr mowa w ust.1 pkt 2, przysługuje iedynie członkom po-
siadającym pełną zdolność do czynności prawnych. Pzedstawiciele ustawowi osób flzycz-
nych nie posiadającrł,ch pełnei zdolności do czynności ptawnych mogą§/ imieniu tych osób
bnćudział w obtadach §flalnego Zgrcmadzetń.2g

3. Uprawnienie pnewidziane w ust.l pkt.14 nie obeimuje tręści protokołów obrad
otganów Spółdzielni w indi,widualnych sprawach innych członków otaż §/ sprawach, w
których uiawnienie protokołów naruszałoby przepisy o ochtonie danych osobowych,
względnie podlegającej ochtonie na podstawie usta,§iy z dńa 1ó kwietnia 1993 roku o zwal-
czaniuńeaczctvłej konkurencii (i.ł. DąU 7200j r., nrt53 poą, l50j, ąn.72a04 r., nr96,

pa7r959, łłr 162, po7,1693 i nr l72, poą,/804 i ą2005 r., nr t0, pa468) jako ta|emnica pzed-
siębiorstwa będąca nieujawnionymi do wiadomości publiczne| informacjami technicznymi,
technologicznymi, c:rganizacyjnymi przedsiębiorstwa lub innpni tnformaciami posiadaił
cymi wartoŚĆ gospodarcżą, co do których pod|ęto niezbędne dziaŁańa w celu zachowania
ich poufności. Spółdzielnia może takze odmówić członkowi wgĘdu do umów za,wietanych
z osobami ttzec:rń, jeżeli naruszałoby to pta'wa tychże osób lub jeźeti istnie|e uzasadniona
obawa, że członek wykorzysa pozvskane inforrnacje w celach spzecznvch z interesem
Spółdzielni i ptzez ta wyrządzi jej znaczną szkodę. Odmowa będzie udzielona na piśmie, a
czŁonĘ w terfiiflie siedmiu dni od dnia doręczenia mu Ę odmowy, ma pfa§/o wnosić do
sądu rejestrowego a zobowĄzanie Spółdzielni do udostęniania richże umów.30

§10. Członek Spółdzielni obowĘzany iest:
1) wnieść wpisowe, zadeklatowane udziały oruz opłatę nz dz|ałaJność społeczną i kultural-

ną
2) wnieŚć lr tefiniflie wkład budowlany w wysokości usalonej u/ ostateczfiym rozhczeńu

kosztów budowy, jeżeli ubiega się o uzyskanie własności lokalu,31

3) wnieść §/ terminie wkład mieszkaniow1- w wysokości ustalonej w umowie zawattej ze
SpółdzielnĘ jeżeli ubiega się o ustanowienie spółdzielczego lokato*kiego pn\rła do lo-
kalu mieszkalnego,

4) spłacać w terminie raty kredyru bankowego zaciryńętego ptzez SpóŁdzielńę na poĘ_
cie kosztów budowy jego lokalu,

poĘć koszĘ zsllązane z ustanowieniem odębnei własności lokalu,
ńszczać §i tefirrinie opłary zsłtązane z gbywańem lokalu,

stosowaĆ sĘ do postanowień statutu i regulaminów Spółdzielni,
dbać o dobro i rozwój Spółdzielni, o poszaflo§ranie mienia Spółdzielni i jego ochronę,
,aczestticzyć w pokrywaniu strat spółdzielai do wysokości zadek]arowanych uĄziałów,
udostępnić zaimowany lokal w celu usunięcia awarii, dokonania okresorvego lub doraź-
nego przegĘdu stanu \ilry?osażeńa technicznepp lokalu lub wykonania puez Spółdziel-
nię innych niezbędnych prac rv iokalu,

11) zawiadamiać Spółdzielnię o zmianie danygh zawartvch w deklatacii członkowskiei.

§11. 1. Opłaty członkowski e,wynoszą u'

x

5)

6)

7)

8)

9)

10)

29

3a

31

32

§9 ust,2 w brzmieniu ustalolym w §1 pkt,8 lit.b uchwały wymienionej w prą,pisie numer 1.

§9 ust.3 dodany mocą §t pkt.8 lit,c uchwały wvmienionei w przlpisie $umer 1,

§10 pkt.2 vr brzmieniu ustalon;,m mocą §1 pkt.9 ucbwĄ wymienionej w przypisie numer 1.

§11 ust.1 w btzmieniu ustalonym mocą §1 pkt,l0 lit.a uchwały rłrymienionej rv przypisie numer 1.
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1) wpisorve - i"drrą dwudziestą minimalnego miesięcznego wynagrodzeńa za pfacę, o któ-
rym mov/a w ustawie z dnia la paźdńernika 2002 t. o minimalnpn rvynagrodzeńu za
ptacę (DąU nr 200, po7,1679, 72004 r., nr 240, poą,2407 oraąl2a05 r., nr l 57, po4l 314);

2) udznł rxaz opŁata na działalność społeczną i kulturalną - każde z aich, połowę mini-
malnego miesięcznego wyragodzenia za pfacę, o który,m mowa w pkt.1.

ż. |skreś/łĄ33
3. {skrvślonyl

4. |skrcśloĄ
5. Opłaąv członkowskie wymienione w ust.1, są płatne w terminie 30 dni od dnia

dotęczenia zawiadomienia o przyjeciu w poczet członków Spółdzielni. x

6. |skrvśbrE| 
j5

§12. Członek Spółdzielni ottzymuje legi§.mację członkovlską. Za wydanie bgty-
macji Spółdzielnia pobieta opŁatę w wysokości ustalonei ptzez Zatząd. §fysokość tei opłaty
ńe maże puekraczać zaokrąLonq w gótę do pełnych zŁotycb ceny, z^ któtą SpółdzieLria
naĘła legitymację,

§13. l.lWnioski w sprawach wynikaiących ze stosunku członkostwa porvinny bvć
tożstfżygane pflez Zatząd w ciąu 30 dni od dnia ich zŁożenia. O uchwale Zatządu czła-
nek Spółdzielni powinienbyć zawiadomiony w ciągu dwóch tygodni od dnia jej powzięcia.
Dcqzja odmorvna powinna zawteruć uzasadnienie otez pauczenie o ptawie odwołania od
uchwały w pzewidzianvm terminie i o skutkach iego niezachowania.

2. Od uchwały Zatządu przvsługuje członkowi odułołanie do Rady Nadzorczej.
'Iermin na wniesienie odwołania wynosi 30 dni od dniź ottzymaaia ptzez człotka zaw,n-
domienia o uchwale. Odwołanie porł-inno być rozpaazone ptzez Radę Nadzotcząaalpóź-
niej w cĘu trzech miesięcy od daia iei wniesienia. O uchvrale Rady Nadzotcz€l członek
powinien być za,wiadomiony w ciągu dwóch ry,godni od dnia 1el pau,zięcia, zawiadomienie
powinno zawietać odpis uchwaŁy-urraz z iej uzasadnieniem.

3. Uchwała Radv Nadzotczej podięta w wyniku odwołania otaz uchwaŁa Zanądł,
od któtej tie złożono odwołania w terminie ptzelvtdzlanym rv usl2, są ostatecżoe w postę-
powaniu §/e§/nątJż sp ółdzielczy m.

4. Rada Nadzotcza powinna tozpaazyć odwołanie wniesione po upływie tenainu,
jeżek opóźńenie nie puekncza sześciu miesęcy, a odwołuiący się usprawiedliwił i. ol,iąt-
kowyrni okolicznościami.

5. Postanowienia ustępóvl poptzedzaiących o postępo§/aniu wewnątrzspółdziel-
czymńe ogtańczajądochodzenia przez członkósl ich praw na dtodze sądowej. §( wlpad-
ku zaskarżeńa ptzez członka uchwały w postępowaniu wewnątzspółdzielczym i sądowym,
postępowanie v,ewnątf zspółdzielcze umaza się. 36

§14. Członkostwo w Spóldzielri ustaje na skutek;

Q vl,stąpienia,

33 
§11 ust.Z - ust.4 skreś}one mocą §1 pkt.10 lit.b uchwaĘ wymienionej v, ptz.r,pisie numer 1,

3ł §11 ust.5 w branieaiu ustalonym mocą §1 pkt.10lit.c uchwały wymieoionej w przypisie numer 1.

35 
§11 ust.ó skteślony mocą §1 pkt.10 lit.d uchwały w,vmienionej w prąpisie numer 1.

36 
§13 ust.5 dodany mocą §1 pkt.11 uchwały wvmienionej rv przypisie numer 1.

l0



§

STATUT

2) wykluczenia.

3) wykreślenia z rejesffu członków,
4) śmietci członka, a w odniesieniu do osoby prawnej - vr pfiypadku iei ustania.

§15. 1. Członek może wysąpić ze Spółdzielniw każdym czasie za wypowiedzeniem
dokonanym w fortnie pisemnei.

2. Okes wlpowiedzenia wynosi 30 dni. Na wniosek czŁonka okres wlpowiedzenia
możebyć za zgadąZatządu skrócony.

3. Za datęwystąpienia tsłaża sĘ następny dzień po upływie okresu wlpowiedzenia.

§16. 1. §fykluczenie człcsnka ze Spółdzielni może nasąpić w wypadku, gdy z jego
winy umyŚlnej iub z powodu nżącego niedbalstwa dalsze pozostawanie w Spółdzielni nie
da się pogodzić z postanowieniami statutu lub dobry:rni obyczajami. 37

2. Podstawę wykluczenia moźe stanowić:

1) świadome &iałanie na szkodę Spółdzielni,
2) Poważne wyktoczenie w Spółdzielni ptzeciwko podstawourum zasadomwspółzycia spo-

Łecznego,

3) uPorczywe nie vrypełnianie obowĘzków statutolpych lub poważne naruszenie postano-
wień statutu, w szczególności nie wykonywanie istotnych obowiązków wobec Spół-
dzielń a zwŁaszcza ńe utszczańe opłat zwĄzanych z używańem lokalu, używanie loka-
lu sPrzecznie z jego ptz,eżnacz,eniem lub nie udostępnienie lokalu w celu usunięcia awadi
lub jej skutków, §

4) Świadome wprowadzenie w błąd Spółdzielni w celu uzyskańańenależnych świadczeń.
3. Podstawy wykluczenia nie może stanowić uzasadniona Ętyka niewłaściwego

dziaŁanta otga,nów Spółdzielni" mająca na celu wyeliminowanie ucĘbień.

§17. Członek Spółdzietni nie wykonuiłcy obowiązków statutowych z ptzyczyn
Ptzez ńego niezawinionych może być wy-kreślony z reiestru członków Spółdzielni" w
szczegllnaśc| gdy:39

1) PostęPuie w spósób spfżeczny że statutem lub zasadami współżycia społecznego, a z
u§ra81 na ńezńeżne od niego okoliczności nie mozrra mu pzypisać winy;

2) uuaół pfa§/o do lokalu w wyniku podziałumaiątku po rozwodzie;
3) Pomimo zbycia pfa§ra do lokalu nie wrystąpił ze SpółdzieLri, a nie ptzysługuje mu §9.

Spółdzielni pfalń/o do innego lokalu.

§18. 1. Uchwałę o wvkluczeniu członka lub wykreślenie 8o ż rejestru członkóvr po-
deimuje Rada Nadz orcza fla wniosek Zatządu.

2. Zatząd Powinien zawiadomić zaintetesowanego członka pisemnie o terminie po-
siedzenia Rady Nadzotcżei, na któ4rrn ma być tozpatrzona spfawa wykluczenią go że
SPÓłdzielni lub wykreśleńa z reiestru członków. Zańadomienie powinno być doręczone
co najmniei 7 dni ptzed terminem posiedzenia Rady Nadzotcze1 ł zańelać uzasadnienie
wniosku oraz infotmacię o ptawie członka do złożenia wyjaśnień. Jeżeli zainteresowany

31 §ló ust.1 w brzmieniu ustaloaym mocą §1 pkt.l2Et.a uchrvały wy,mienionei w przvpisie numer 1.
38 

§16 ust.2 pkt.3 w brzmieniu ustalonyrr mocą §1 pkt.12 lit,b uchwały vryglięnionej w przipisie numer 1,
39 CzęŚĆ vstęPna §17 w brzmieniu ustalonym mocą §1 pkt.13 uchwały wymienionei w prąpisie numer 1.
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czŁanek prarvidłowo zawiadomiony o terminie na posiedzenie nie ptz,vbędzie, Rada Nad-
zofcza może tozpa*zyć wniosek bez iego udziału.

3. O wykluczeniu lub qvkteśleniu z teiestnr członków należy zainteres<rwanego za-
wiadomić pisemnie rv ciągu dwóch tygodni od daty powzięcia uchwały pruezRadę Nadzor-
czą. Zauliaóomienie powinno zavitetać odpis uchwaĘ ,vłraz z iej uzasadnieniem i wskazy-
wać tryb ataz tetmin wniesienia odu,ołania.

4. |skrvślaĄ8

§19. 1. Osobie wylrluczonej ze SpóŁdzteĘ względnie wylceślonei z rcjesttu człon-
ków, ptzysługuje prawo: a'

1) odwołania się do §falnego Zgtomadzenia w cĘu 30 dni od daty oftzymanja zawado-
mienia o wykluczeniu lub wykreśleniu ota;z pt^wo popietania na §7alnym Zgtomadzeńu
tego odwołania, albo

2) zaskatżenia uchwały Rady Nadzotczej do sądu w terminie 6 tygodni od dnia do4czenia
członkow-i uchwały z uzasadńeniem, przy odpowiednim stosorxraniu przepisów doty-
cząqch skatżeńa uchwał §falnego Zgromadzenia do sądu.

2. Odwołanie powinoo być rozpattzone na naibliżsa,m §faln1.:rn Zgromadzenir4 ie-
żeh zostało złożone co rlnjmńej 30 dnia przed jego zułołałrttetr..Ę

3. O tetminie §fatnego Zgromadzenia odwołujący się powinien być zawiadomiony
pisemnie pod wskazanynn ptzez ńego w odwołaniu adtesem co najmniei 7 doi pzed Ęm
terminem. Jeżeh zaintetesowany ptawidłowo zasiadomiony o tetrninie obrad nie przybę-
dzie, v/abre zgtomadzenie mtrże tożplttzyć odwołanie bez iego udziału.

4. §falne Zgromadzeńe powinno rozpattzyć odwołanie wniesione po upływie tet-
minu okeślonego §/ ust. 1, jeżeh odwołujacy się usptawiedliuził apóźńeńe wy;ątkorł7mi
okolicznościami.

5. O uchwale'\X/amego Zgrcmadzenia odwołujący sĘ powinien bvć za:vjadomiony
w ciągu dwóch ąygodąi od dnia iei powzięcia. Zawtadomienie powinno zawierać odpis
uchwały ,wtaz z jej uzasadnieniem,

§19'. 
n'Wykluczenie albo wykreślenie staie się skuteczne z chsłl!4

1) bezskutecznego upływu tetminu da zaskatżenia do sądu uchwały Rady Nadzotczej,
chyba ze członek ptzed upływem tego terminu wniósł odrvołanie do }ffalnego Zgrorm-
dzeda;

2) bezskutecznego upł},wu terminu do zaskatzeaia do sądu uchwały §7alnego Zgtomadze-
nia;

3) ptawomocnego oddalenia puez sąd powódzwa o uchylenie uchwały Rady Nadzotcze)
albo §7alnego Zgtomadzeńa,

§20. Członka Spółdzielni, który zmatł, skreśla się z rejestru członkiw ze skutkiem
od dnia, w którvm nastąpiła śmietć, Osobę pfalxzną będącą członkiem Spółdzielni skteśla

4l} 
§18 ust.4 skreślony mocą §1 pkt.14 uchwały wymienionej w przlpisie numet 1,

4't §19 ust.1 w brzmieniu ustalonym mocą §1 pkt.15 lit.a uchwały wymienionej w ptzypisie numet 1,

12 §19 ust.2 - ust.5 w brzmieniu ustalonym mocą §1 pkt.15 lit,b uchrvały rxymieruonej w pr4,pisie numer 1

(ryiana dłEcryl rylknślenia słłwa ,,De/łgatów" urytelo w ńryaJcb Pr?padkach).
43 

§191 dodany mocą §1 pkt.ló uchwały wymienionej w przn:isie numet 1.
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się z rejestu członków ze skutkiem od dnia jej ustania.

§21. 1. W tazie ustania członkostrva byłemu członkowi lub iego następcom pra§/-
nym p*ysługuje z§rtot wpłaconych udziałów.

Z.Rozhczenie z tytułu udziałiw iest dokonlw^fle na podstawie spmwozdania fi-
nanso§/ego za tok, w któtym czŁonek pftesta"ł na|eżeć do Spółdzielni. §fl,płata należnoŚct
powinna nastąpić w terminie iednego miesiąca od dnia zatwierdzenia sprawozdania finan-
sowego pruez§Valne Zgtomadzenie. {

§22.1. Uchwały Zatządu, Rady Nadzotczej i §flalnego Zgromadzenia, których do-
ręczenie pzewiduje §tatut, powinny być doręczane członkom i osobom zaintetesowanym
pisemnie za pokwitowaniem lub listem za zwtotrrym poświadczeniem odbioru. a5

2. Spółdzielnia doręcza pisma członkom na adres ostatnio puez ńch podany.
Członek abowĘzany iest zawiadomić Spółdzielnię o każdej ztńa;ńe swoiego adresu. Pismo
zwrócone na skutek ńe zgłoszenla ptzez czŁonka zmiany adtesu uważa się za doręczone
pmwidłowo.

FiozdziŃ III - Prawa do lokali 6

1. Spółdzielcze lokatoskie ptawo do lokatu mieszkalnego

§221. Członek Spółdzielni, któremu w dniu 24l<slieaia 2001 roku, to jest w dniu
wejścia w zycie usta\ry o spółdzielniach mieszkaniowych, przysługiwało spółdzielcże pfa§,o
do lokalu na podstawie dotychczasowych ptzepisów zachowuie to prawo, przy czytnwyda-
ny członkovltprzydział spółdzielczego pta,wa do iokalu taktuje się po Ę dacie jako odpo-
rviednĘ rrmowę o ustanowienie właściwego spółdzielczego pfawa do lokalu. a7

§23. 1. Spółdzielcze lokatorskie plawo do loka}u mieszkalnego powsta'e z ch,wtlą
zasratcia umowy o ustanowienie tego prawa między członkiem a SpółdzielnĘ. Umowa po-
winna być zmłarta w formie pisemnei, pod rygorem nieważności.

2. Spółdzielńa ńe zańen umów, o których molr'r,a w ust- 1, z osobami, któte po-
siadająw Spółdzielni spółdzielcze lokatorskie pfa§/o do innego lokalu mieszkalnego.

3. Spół&ielcze lokatotskie prawo do lokalu mieszkalnego może należeć do jednej
osoby aLbo maŁżonków.

§24. 1. Z członkiem ubiega|ącym się o ustanowienie społdztelczego lokatorskiegc>
pla;u'Ia do lokalu mieszkalnego Spółdzielnia zawteta umo§/ę o budowę lokalu mieszkalnego.
LTmoura tlka, zzsratta w fotmie pisemnei pod r7gorem nieważności, powinna zobowtązy-
wać st<rnf do zawarciĄ po wybudowaniu loka}u, umo\łT o ustanowienie spółdzielczego
lokatotskiego ptżwa do tego lokalu, a ponadto powinna zańetać:
1) zobowiązanie członka Spółdzielni do pokrywania kosztów zadaala inwestycyjnego §/

części ptzypadającei na jego |okaLptzez vmiesienie rvkładu mieszkaniowego okteślonego

+ §21 ust,2 w brzmieniu ustalonym mocą §1 pkt.17 uchwa}v wymienionej w przypisie numer 1.

45 
§22 ust.1 w brzmieniu ustalonym mocą §1 pkt.18 uchwały wyrnienioaei w ptzypisie numer 1.

aó Tytuł rozdziału III w bgmieniu ustalonym mocą §1 pkt"19 uchwały wymienionej rv ptzypisie numer 1.

Ę 
§221 dodany mocą §1 pkt.19 uchwały tymienionei w przyplsie numer 1.
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§r umowie, €

2) okeślenie zaktesu fżecuovrego tealŁowanego zadańa inwesrycyjnego, które będzie sta-
nowić podstawę ustalenia wysokości kosztów budowy lokalu,

3) okteśtenie zasad ustalania wysokości kosztów budowy lokalu,

4) planowany termin oddania lokalu do uĘtku,
5) teminy wnoszenia puez członka wpłaą o których movra w pkt.1,

6) okeślenie połoźenia i powiezchni lokalu oraz pornieszczeń do niego puynależnvcb.

Z.|Jmowa o budowę lokalu może zostać toz;wiEzana na skutek wlpowiedzenia do-
konanego puez członka lub Spółdzielńę.

3. Członek Spółdzielni może vlpowiedzieć umowę o budowę lokalu, jeżeli Spół-
dzielńa podwyższy o ponad 20o/n ptzewidzianąw umowie wysokość wkładu mieszkanio-
wego lub gdy opóźń się z teahzacją umowv, o v,ięcej ńż szęść miesięcy.

4. Spółdzielnia moźe wlpowiedzieć umowę o budowę lokalu, )eżelt czŁonek lub je-

go następca pfa\il,ny, z ptzvczyl7leżących po jego sffonie, tie doazymaŁ taląch warunków
ufiowfl bez spełnienia których rcahzacjł umov/y będzie niemożliwa albo powaznie utud-
niona.

5.§illpowiedzerlla umolńiy o budowę lokalu dokonuje się na piśmie pod rygotem
niewaźności, z zachowaniem trzymiesĘcznego okresu wlpowiedzeńa, kończącego się

ostztrriego dnia kwartału kalendatzo$/ego, cby-ba że sttony postanowią w umowie naczej.

§25. Członek ubiegający się o ustanowienie spiłdzielczego lokatotskiego ptawa do
lokalu mieszkalnego wnosi wkład mieszkaniorvy w wysokości odpowiadaią.ei tóżnicv mię-
dzy kosztem budowy pvypadajłcym na jego lokal a vzyskanąpnez Spółdzielnię pomocą
ze środków publicznych lub z innych środków. Jeżeh część wkładu mieszkaniowego zosta-
ła sfinansowata z zaciagńętego ptzez Spółdzielnię ktedytrr na sfinansowanie kosztów bu-
dowy lokalu, czŁonek jest zobosnęany uczestniczyć w spłacie tego kedytu wtżz z odset-
kami w częściptzlpadającei na jego lokal.

§26. 1. Rozliczenia kosztów inwestycii mieszkaniovl,ch i ustalenia kosztu budowy
poszczególtych lokali, do których maiąbyć ustanowione spółdzielcze lokatotskie prawa do
lokali mieszkalnych, dokonuie sĘ w dwóch etapach:

1) wstępnie - w chwili tozpoczęcia inwestycii na podstawie kosztorysu,

2} ostatecznie - po zakończeńu inwestycji i końcowym jej tozliczeniu na podstawie rze-
czywistych kosztów poniesionych ptzez Spółdzielnię, nie później iednak nD w terminie
6 miesięcy od dnia oddania budynku do uży&owańa.49

Z.Rozhczenia kosztów inwestycii i ustalenia kosztu budowy poszczególnych lokali
dokonuje się z uwzględnieniem założeń otganlz*cylno-finansowych poszczegóInych pzed-
sięwzięć inwestycylnych, uchwalanych puez Radę Nadzotcząi stanowiąpycb zzłącznlk do
umów o budowę lokali zawieranych przez Spółdzielnię z członkami.

3. §fstępne ustalenie koszttr budowv poszczególnych lokali stanowi podstawę do
okteślenia ptzez Spółdzielnię §i; umorvach o budowę lokali zawietanych z członkami
wstępnei wysokości wymaganego wkładu mieszkaniowego <rraz wysokości i terminórv
wnoszenia pnez czŁonkóur zaliczek na poczet ]ŃT:fnaę?nego wkładu.

48 
§24 ust.1 pkt.1 w brzmierriu ustalonym mocą §f pkt.20 uphwały wymienionej w przypisie numet 1.

'ł9 §2ó ust.1 pkt.2 w btzmieniu ustalonym mocą §1 pkt.21 ucbwały ul,mienionej w ptzypisie numer 1.

x
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4. Zasady tazhczatia kosztów budowy i ustalania kosztu budowy poszczególnych
loknli n9§/6 oddawanych do użltku określa o&ębny tegulamin.

§27. Jeżeli umowa o budcrwę lokalu rv celu ustanowienia spółdzielczego lokator-
skiego Plawa do loka]u mieszkalnego 

"l"głu 
tazwiązatiu przed ustanowieniem i.go pr"*-u,

kolejny członek, zktórym Spółdziefuria zaułięta umowę o budowę tego lokalu oiowlązaty
iest wnieŚĆ urkład mieszkaniovry albo iego część w wysokości wypłaconej osobie uptawnio_
nej Po tozwiązaniu umowy atlz do pokrpvania pozostałych kosztów zadańainwesĘcyjne_
go w wl,sokaściprzypadającej na iego lokal.

§28. [r,€rzjloryy| 
s

§29. §fnoszenie wkładu mieszkaniowe1o ptżez, członka możebyć rczŁożone na fa-
tY, jeŻeli SPÓłdzielnia uzyskała na ten cel kedyt. §7 przlpadku rozłożenia wkładu n^ taw
członek Ponosi Pełne tyzyko ekonomiczne związufle z obsługą zadŁużenia z Ętułu nie
wniesionej ptzez tiega częśa wkładu.

§30. 
§ 1. Spółdzielcze lokatorskie ptawo do lokalu mieszkalnego vygasa z chsłĘ

ustania członkostwa otażw innych wypadkach <rkreślonych w statucie.
2. SPÓłdzielnia może podjąć uchwałę o qvgaśnięciu spółdzielczego lokatotskiego

ptawa do lokalu mieszkalnego jeżeh członek:
1) Pomimo Pisemnego uPomrrienia udńużywa lokal niezgodnie z )ego ptzeznaczęńem

lub zaniedbuje obowĘĘ dopuszczzjąc do powstania szkód, ń lrir"""u urządzenia
Ptzezt7lczone do wsPÓlnego kotzystanla pruez mieszkąńcóur albo wy-kracza w sposób
taŻącY lub uPorcą'ury Przeciwko porządkowi domowemu, czyńąc ucĘliwym korzyst -
nie z innych lokali,Iub

2) jest w zwłoce z uiszczeńem opłat za używańe lokalu co najmniej za 6 miesięq.
3. §f ĘlPadku gdv spółdzie|cze lokatotskie pfawo do lokalu mieszkalnego przysłu-

guie małŻo SPÓłdzielnia może podjąć uchwaię, o której mowa w ust. 2, wotec jed-
nego albo obojga maŁż<>*ów.

4- Do uchwałY o rvygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego pfa§ra do lokalu miesz-
kalnego stosuie się odPouriednio przęisy ustawf o uchwale o wykluczeniu członka ze
Spółdzielni.

5. Z chwĘ gdy wygaŚnięcie spółdzielczego lokatorskiego pfa§/a do lokaiu miesz-
kalnego na Podstawie u9hwaĘ, o ktÓĘ mo\y,a w ust.2 i ust.3, stanie się skuteczne, ustaje
członkostwo w spółdzielni.

§30'. ią 1§7 
Ęr,z}Padku wygaśnięcia spółdzielczego lokatotskiego pra§/a do lokalu

ryes,zkalnego SPÓłdzielnia, z zasttzeżeniem §33, ogłasza ńe późń"; nlł * .ąg" 3 miesięry
od dnia c:Ptóżńenla lokalu, przetatg na ustaflo§ri;nie odrębnej rvłasności t"§o lokulr, ,"_
wiadamiaiac członków o pfżetaf§p przez wyurieszenie ogłoszeń w budynkaó spałari"l,ri
anz Pu,ez Publikacje ogłoszenia w prasie lokalnej. Pierwszeństwo w nabyciu loiatu maja
członkowie, któruy ńe majł zaspokojonych potzeb mieszkaniowych i zgłaszągotowość

50 
§28 skreśloay mocą §1 plrt.22 uchwały rłymienionej w ptzlpisie numer 1,.

51 
§30 w brzmieniu ustalonym mocą §1 pkt,23 uchwały wymienionej w przlpisie numer 1.

52 
§301 dodany mocą §1 pkt.24 uchwały wymienionei w przypisie numer 1.

x
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zz:wżtcia umowy o ustanowienie i pzeniesienie odrębnei własnoŚci tego lokalu. §7 PrzY-
padku zg!,oszeńa się kilku uptarvnionych, pienvszeństrvo ma naldłużej oczekujacy.'\X/arun-

i.i"* prz"rriesienia odrębnei własności lokalu na takiego czŁonkl iest wpłata wartoŚci rvn-

kowejlokalu.
2. §( wypadku w;,gaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego pta§/a do lokalu mieszkal-

nego Spółdzielnia wypłaca osobie uptawnionej wartość rynkor.vą tego lclkalu.PtzysŁugajaca

o.Jbi"-opruwnione! wartość rynkowa ńe maże być wyższa od krvoĘ, jaką SPołózteltń
uzyska ob osoby obejmującej lokal w wyniku pfżetafgu ptzeptowadżonego przez Spół-

dzielrrię.

3.Z wattaści rynkor.vej lokalu potąca się przlpadającąna dany lokal częŚĆ zobo-

wiązań Spółdzielni zuliązanych z budową w tym w szczególnoŚci niewniesiony wkład

mieszkaniowy. JeżehSpółdzielnia skoruystała z pomocy uzyskanej ze Środków publicznvch

lub z innych śtodkó*, poftąca się tównież nominalną kwotę umorzenia ktedyrrr lub doacii,
w części ptzypadaiacej na ten lokal oraz k*oty zaległych opłat za używanie lokalu, 

^ 
takŻe

koszty określenia waności rynkowej lokalu.

4. §fynagro dzeńe notarjusza z* ogół czyryro5.' notarialoych dokonanych Ptzy za,
wietaniu "*"*} otaz koszty sądowe §/ postępo§/aniu wieczystoksięgowym obdązatą

członka spółdzielni, fla tzecz którego spółdzielnią dokonuje przeniesienia własnoŚci lokalu.

5. §farunkiem rqpłaty, o której mowa w ust.2, iest opróżnienie lokalu.

6. Umowa spółdzielczego pfawa do lokalu mieszkalne1o, za,wattł z innym człon*

kiem przed ul,gaśnięciem ptawa do tego lokalu, iest nieważna.

§31. 1. Po ustaniu małżeństrva wskutek tozrvodu lub unierł,aznienia mzłŻeństęva

małżonkowie powinni §/ tefrnfuIie jednego to|łl z*wiadomić Spółdzielnię, któtemu z ńch
ptzypadŁo spóldzie\cze iokatotskie pfa§/o do iokalu mieszkalnego albo ptzedstawiĆ dowód

*sz.zęcia postępowania sądowego o podział tego pfiwa. Byłemu małŻonkowi Ptz,vsługuie
toszczeńe o ptŻyjęcie w poczet członków Spółdzielni. Deklaracię członkowską powinien

zŁażyćw terŃnie'ttzecbńi".ięc,v od daia, * Ltór,7m ptz1padŁo mu pfawo do lokalu- 53

ż.Jeżeh małżonkowie nie dokonaia czynności, o kórych mowa vr ust. 7, Ztząd
wyztaczy im§/ tym celu d<ldatkov7 terrnin, nie krótszy ńż sześć miesięcy, uPtzedzając o

skutkach, jakte może spowodorvać jego niezachouranie. Po bezskutecznym upłys/ie tego

tetminu Zatząd może podiąć uchwałę o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego Pralila
do lcrkalu.

3. Postanovrienia ust.1 i 2, stosuje się odpowiednio ptzy otzeczeńu sepatacii.

§32 , L Z chwlą śmierci jednego z małżoaków splłdzielcze lokatotskie prawo do

lokalu mieszkalnego, któte ptzysługiwało oboigu małżonkom,ptzyptaóa drugiemu małżon-
kowi. Małżonek ten, jeżeli oie iest członkiem Spółdzielni, powinien §/ termirrie iednego to-
ku od dnia śmierci współnnałżonka zŁoĘć dekiatacie członkowską. Postanowienie §31
ust.2 stosuje się odpowiednio. Małżonkowi zmarŁego członka Spółdzielni ptzysługuje
toszczenie o pzy|ęció vr poczet członków Spółdzielni. 5a

2. Przepis ust.1 nie §atvsza uprawnień spadkobietców do dziedziczeńa wkładu
mieszkaniowego.

53 
§31 ust.1 w bzmieniu u§talony,m mocą §1 pkt25 uchwały wymienionej w ptzypisie numet 1.

54 
§32 ust.l w brzrnieniu ustalonym mocą §1 pkt,2ó uchwałI rĘ,mienionej w przypisie numer 1.

x
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§33. 
* 1. §f wypadku wygaśnięcia spółdzielczegcr lokatorskiego pfawa do lokalu

mieszkalnego w następstwie niedokonatia czynności, o których mo§za w §311, roszczeńa o
ptzylęcie do Spółdzielń t zasvarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatotskiego
pfa\ra do lokalu mieszkalnego przysługuia dzieciom i innym osobom bliskim.

2. §7 wypadku wygaśnięcia spółdzielczeg<s lokatorskiego pfa§/a do lokalu mieszkal-
nego na podstaw-ie §31 lub niedokonania czynności, o których movya w §32, toszczenia o
przyięcie do Spółdzielni t zzsłarćte umo\I;y o ustanowienie spółdzielczego lokatoskiego
ptawż do lokalu mieszkalnego prąvsługuia małżonkowi, dzieciom i innym osobom bliskim.

3. §il rv_vpadku ustania członkostwa w okresie oczekiwania na zawatcie umowy o
ustanow"ienie spółdzielczego lokatorskiego pra§/a do iokalu mieszkalnego osobom, o jakich
mo§/a w ust.2, które miały współnie z członl<tem zamieszkać §r Ę.m lokalu, przysługują
taszczenjn o puyjęcte do Spółdzielni i zaslłtcie umovfy zgodnie ż postźno§/ieniami umowy
o budowę lokalu.

4. Do zachawanja toszczeń, o których mowa \i/ ust.1 - ust,3, konieczne 1est złaże-
nie w terminie jednego roku deklaracji człotkowskiei wtżz z pisemnym zapewnieniem o
gotowoŚci do za,watcia umorvy o ustanowienie spółdzielczego lokatot§kiego pfa§Ia do loka-
lu mieszkalnego, W wypadku zgŁoszertla się kilku uprawnionych, tozsttzyga sąd w po§tę-
powaniu nieptocesowvm, biorąc pod uwag€ w szczególności okoliczność, czy crsoba

uprawniona na podstarvie ust.1 albo usL2 zamieszkiwała odpowiednio tłzem z bvłymi mał-
żonkami lub jedny:rn z nlch, ailbo z byłym członkiem. Po bezskutecznym upływie wyzn^-
czanego ptzez spóŁdzielnię terminu wystąpienia do sądu, wy,boru dokonuie SpółdzieLeia.

5. Osoba ptzylea w pocżet członków Spółdzielni w wypadku, o którym mowa \v^

ust.3, stale się stroną umowy o budowę lokalu wĘące) osobę, której członkostwo ustało.

6. §7 wypadku wygaśnięcia toszczeń lub braku uptawnionych osób, o których mo-
wa rv ust.3, Spół&ielnia wypłaca osobie uprawnionei watość rynkową tego lokalu ustaloną
zgodńe z §301 ust.2 i ust,3.

7. §fl wypadku ustania członkostrł-a w okresie poprzedzającym zawatcie umo§/y o
budowę lokalu osobom, o których mowe w ust.3, przysługu|a toszczeńl o ptzyjęcie do
Spółdzielni i za,watcie umo\py.

§34. |skłvśbnj|#

§35. Roszczeńe o z§łtotwkładu mieszkaniowego iest zbywalne i podlega egzekucji.

§36.1. Spółdzielnia, w ramach możliwości, dokonuje na wniosek członka zamiaty
lokali mieszkalnvch. 57

2.Zanizna, o której mo§7a rv rrst.l, polega fl^ tazwwaniu umowy o spółdzielcze
lokatorskie pfawo do lokalu mieszkalnego dotychczas zajmowaneryo pnel członka 7 na zż-
warciu umowy: s
1) ustanowienie spółdzielczego pfa§Ia do innego lokalu mieszkalnego albo

2) o ustanowienie odrębnej własnclści innego lokalu mieszkalnego,

55 
§33 w brzmieniu ustalonym mocą §1 pkt.27 uchwały wrrmienionej w przypisie numer 1.

i6 §34 skreślony mocą §1 pkt.28 uchwały wymienionej w przvpisie numer 1.

5? 
§3ó ust.1 w brzmieaiu ustaloaym przepisem §1 pkt.3 uchwały wskazanej w przlpisie numet 2.

58 Oznaczenie prrnktów w §3ó ust.2 i ust.3 ustalone mocą §1 pkt.29 uchrvałv z przypisu numer 1.
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3. Na wniosek czŁanka Spółdzielnia umożliwia zamianę zajmowanego pnez człan-
ka lokalu mieszkalnego na mieszkanie, które nie jest własnośĄ Spółdzielri. Zatńana ta po-
lega na tozvłlązańw umowy o spółdzielcze lokatorskie ptlwo do lokalu mieszkalnego zaj-
mowanęgo ptzez człoaka i zawatcte z osobą wskazanąptzez czŁonka umowy dotyczące1
tego lokalu:

1) o ustanowienie spółdziekczego ptawl do lokaiu mieszkalnego, albo
2) o usanowienie odrębnej własności lokalu.
\Warunkiem dokonania zaniany iest uzyskanie ptzez członkz tytułu pfa§drego do lokalu
mieszkalnego zajmowanego dotychczas ptzel osobę, zktórąSpółdzielnia ma zaurtzećjedną
z wł,mienionvch umów.

§37.1. |skreś/łnj|59
2. {skreśbn2| 

Ń

3. |skreśtołly| 
6|

4. SpóŁdzielcze lokatorskie ptawo do lokalu mieszkalnego nie podlega przeksztzŁ-
ceniu na spółdzielcze pta\Mo własnościowe ani w odtębną własność, jezeli budynek, w któ-
rym znajduie się lokal, zc>staŁ wybudowany z udzjaŁem środków Krajowego Funduszu
Mieszkaniowego.

5. Przepis ust.4 stosuie się również do lokali będącvch ptzedmiotem spółdzielczych
ptarv lokatotskich, położonych w budynku ptzy d,. Popiełuszki 16, ptzezaaczonym dla
osób wymagajĄcych opieą otuz w innych budynkach ptzeznaczonych do zamieszlriwanią
ptzez talje osoby na mocy uchwały §falnego Zgrcmadzenia.@

§38. ]skreśloĄffi

2. Społdzielcze własnościowe pta§/o do lokalu

§39. 1. Spółdzielcze własnościo§/e pfawo do lokalu jest ogtaniczanym pfarł,em fze-
czowyrn. uo

2. Spółdzielcze własnościowe pfa§/o do lokalu może naleźeć do kilku osób, z tym,
że ęzłonkiem Spółdzielni możę być q.lko jedna z nich, chlóa , że przysłttgvje ono wspólnie
małżonkom,

3. §półdzielcze własnościowe pra§/o do lokalu iest zblwalne i ptzechodzi na spad-
kobierców.

§40. f,skreśloĄ65

§4!. |skreśbnfl6

59 
§37 ust.1 skreślony mocą §1 pkt.30 lit a uchwały wyrnienionej w ptz,vpisie numęt 1.

0o 
§37 ust,2 skreślonv mocą §1 pkt.30 lit.a uchwały wymienionei w ptzypisie numet 1.

rt 
§37 ust.3 skreślony mocą §1 pkt.30 lit.a uchwały wymienionei w przypisie numer 1.

ez §37 ust.S w brzmieniu ustalonym mocą §1 pkt.30 lit.b uchwały wymienione| rv ptz.vpisie numet 1.

ó3 §38 skteślony mocą §1 pkt.3 1 uchwał.t, wymienionei w ptzypisie numer 1.

6* §39 ust.1 wbrzmieniu ustalonym mocą §1 pkt.32 uchwały wymieaionej wptąpisie numet 1.

ó5 §40 skreślony mocą §1 pkt.33 uchwały wymieniónej w przypisie numer 1.

6ó 
§41 - §43 skreślone mocą §1 pkt,33 uchwały wymienionej w przypisie numer 1.

x
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§42. |skrvśłłnjl

§43. ]skreśloĄ

§44. |sknśloły|fr

§45. fskreślanjĄ 
68

§46. §7 tazie wvgaśnięcia spółdzie|czego własnościowego pfa§ra do lokalu - co
może nasą)ić jedynie na skutek ztzeczenjh się tego pfa§ra ptzez wł*ścsciela tegoż ptawa -
Spółdzielnia obovrią,zana iest uiścić upnumionemu wafiość rynkową lokalu po potfąceniu
należności z §tułu nie wniesionei części wkładu budowlanego, 

^w F,tzpadku gdy ńe zo-
stał spłacony kredp zaciagńęty ptzez Spółdzielnię na sfi,nansowanie kosztów budowy da_

nego lokalu - po potfąceniu kwoty niespłaconego kedytu wtal z odsetkami. Ptzysługuiąca
osobie upmwnionej wartość lrynk<rwa lokalu, nie m<rże blć wyższa od kwotv, jaĘ Spół-
dzielńa uzyska od osoby obeimuiacei lokal w wyniku przetargs ptzepttowadzanego pflez
Spółdzielnię.69

§47. |skreślaĄl!

§48. Postanowienie §35 stosuie się odpowiednio.

§49. 1. Spółdzielnia, w ramach możliwości, dokonuje na wniosek członka ztrrniany
lokali mieszkalnych. Postanowienie §36 ust.1 zdanie dfugle stosule się odpowiednio.

2, Zamjana, o któtej mo§/a w ust.l, polega na ptzekazaniu lokalu mieszkalnego ob-
cĘonego spółdzielczym własnościowym pfa§rem do lokaiu do dyspozycii Spółdzielni i na
zawarciulrmo,wy, "
1) o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego lub spółdzieLczego własnościowego ptawa

do innego lokalu mieszkalnego albo

2) o ustanowienie odębnei własności innego lokalu mieszkalnego.

§50. Na pisemne żądaŃe członka lub osoby niebęĄcei członkiem spółdzielni, któ-
r,rłn puysługuje spółdzielcze własnościowe pra§/o do lokalu, Spółdzielnia iest obowiry,ana

- §/ tefininie 3 miesięcy - za,wtzeć z nim umo\fi/ę o przeniesieniu własności lokalu po do-
konaniu pnez te osoby spłaty zrlbowtązań określonych w ustawach. n

§51.1r L Na pisemne żądaŃe czŁonka lub osoby niebędącej członkiem spółdzielni,
któ4im puysługuie prawo do miejsca postojourego w wielostanowiskowpn gamżu, Spół-
dzielnia iest obowiązana przenieść na te osoby ułamkowy udział we §/spół§/łasności tego
gatażu, ptzy zacholvańu zasady, że adziaŁy ptzypadające na każde mieisce postoiowe są

67 §44 skreślony mocą §1 pkt.34 uchwały wymienione! w ptz,vpisie numer 1.

68 §45 skreślony mocą §1 pkt.35 uchwały wymierriorrei w przypisie numet 1.

69 
§4ó w bzmieniu ustalonl,m mocą §1 pkt.3ó uchwały vymienionej w prąpisie numer 1.

70 §47 skeślony mocą §1 pkt.37 uchwały wymienionej w przypisie numet 1.

11 Oznaczeńe punktów w §49 ust.2 ustalone mocą §1 pkt.38 uchwały w,l,mienionej w prą.pisie numer 1.

12 
§50 w brzmiedu ustalonym mocą §1 pkt.39 uchwa§ wpnieoionej w ptzypisie numer 1.

?3 
§51 w brzrnieniu ustalonym mocą §1 pkt.40 uchwały wymienionei w prąpisie numer 1.

x
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tówne, po dokonaniu ptzez ńch spłaĘ o któryrh moq7,a w §50.
2. KoszĘ ustanowienia odrębnei własności wielostanowiskowego gnażu stanowią-

cego §r§półwłasnoŚĆ osób, o których mo§/a w ust.l, pokrywają w odpowiednich ułamko-
wych częściach te osoby.

§52. |skrcślołE|7a

3. Odtębna własność lokalu

§53. 1. O&ębna własność lokalu powstaje w dtodze umow}, o ustanowienie odtęb-
nej własności lokalu za,wattel w fotmie aktu notadalnego ptzez członka Spółdzielni i SpóŁ
dzielnię.

2. Odrębna własność lokalu fla tzecz Spółdzielni, może także zastać ustanowiona
poptzez iednosttonne oświadczenie rvoli Spółdzielni złożonew forrnie aktu notadalnego.

3. Do powstania o&ębnei własności lokalu niezbędny iest także wpis do księgi wie-
czystej.

§54. Umowa o ustanowienie odrębnej własności ]okal,u powinna oktęślać w szcze-
gólności:

1) watość, todzaj, położenie i powierzchnię lokalu onz pomieszczeń do niego płzlnależ-
nycŁl onz gfuntó§/,

2) wielkość udziaŁów przypadająqch właścicieiom poszczególnych lokali w nieruchomości
wspólnei.

§55. 1. Z człotl<tem ubiegającym się o uzyskanie odrębnei własności lokalu Spół-
dzielnia za,wieta umourę o budowę lokalu. Umową zawatta" w formie pisemnej pod r,vgo-

tem nieważności, powinna zobowiązywać sftony do za,warcia umo\wy o ustanowienie od-
tębnejwłasności lokalu, a ponadto powinna zawietać:

1) zoborviązanie członka spółdzielni do pokryrvania kosztów zadańa inwestycyjnęo w
części prn,aadalącej na jegolokńptzez wniesienie wkładu budowlanego określonego w
umowie;75

2) określenie zakresu rzecżowego tealŁorvanego zadańa in*-esq,r,vinego, które będzie sta-
nowić podstawę ustalenia wysokości kosztów budowy lokalu,

3) okteślenie zasad ustalania kosztów budovry,lokalu,

4) określenie todzaju, położenia i pourietzchni lokalu otaz pomieszczeń do niego ptzyfla-
leżnych,

5) określenie §tułu pfavrnego do gruntów pod budowę,

6) tennin rvpła§ rvkładu budowlanego lub terminy wpłat zahczek na wkład otaz planowa-
ny tetniir oddania lokalu do użytku,

7) termin ostatecznego tozhczeńa kosztów budowy,

2. Postanowienia §24 ust.2-5 stosuje się odpowiednio.

74 §52 skeślonv mocą §1 pkt.41 uchwały wymieaionej w prrypisie numer 1.

15 
§55 ust.1 pkt,1 w bnmieniu ustalontlm mocą §1 pkt.42 uchwały wymienionej rv ptzypisie numer 1.

x
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§56.'u 1. Z chwĘ zawatcia utno\ffy, o któtei mowa w §55 ust.l, powstaje toszcze-
nie o ustanowienie odrębnei własności lokalu, z:włl7e dalei ,,ekspektatywą''. Ekspektatywa
jest zbvwalna, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucii

2. NaĘcie eksPektatywy obejmuie tównież rvniesiony wkład budowlany albo jegcl
częŚĆ t staje się skuteczne z chwĘ ptzyięąa$] pocżet członków nabywry lub spadkobieĘ,
z łm, żę w razię kolejnego zbyaa ekspektatywy ptzedptrqjeciempoprzedniego nabprrcy w
Poczet członków, zbycie to sale się skuteczne z chwiĘ ptzyięcia kole|nego nabywcy §r po-
czet czŁonkólv,

3. umowa zbycia ekspektatyvry pourinna bvć zavłaraw formie aktu notatialnego.

§57.1. Członek ubiegający się o ustano,*denie odrębnej własności lokalu wnosi
wkład budowlany według zasad okteślony6| w umowie, o któtej mowa w §55, w wysokości
odPowiadaiącej całoŚci kosztów budowy ptzypldąących na jego lokal. Jeżeli część wkładu
budowlanego została sfinansowana z zaciryńęte1o ptzeż Spółdzielnię kedytu na sfinan-
sowanie kosztów budowy lokalu, członek jest zoborviązuf|y do spłaty tego ktedytu wtaz z
odsetkami w części ptzypadĄacej na jego lokal.

2. Posanowienia §26 stosuje sĘ odpowiednio.

§S8.Jeżeli umovra o budowę lokalu została tozwiązarna przed, ustanowieniem od-
rębnej własnoŚci lokalu, członek z lłótym Spółdzielnia zasłięta koleiną umowę o budowę
tego lokalu, obowĄzany jest wnieść wkład budowlany albo jego część w wysokości wypła_
conei osłrbie uptawnionej po tozsvlązaniu poprzedniei umoury,, otaz do poĘwania pozo-
stałych kosztórł, zada'nia inwestycyjnego §r u.Tsokości ptrypada)acej na iego lokal.

§59. Do wnoszenia wkładu budowlanego młiry,anego z odtębną własnością lokalu
stosuje sĘ odpowiednio postanowienia §29.

§60. 1. §7 u.ypadku tozwiązania umowy o budowę lokalu, do któtego mv.ła b,vć
ustanowiona odtębna własność lokalu, Spółdzielnia z§ftaca członkowi lub innej osobie
uPtawnionej wniesiony wkład budowlany lub jego wniesioną część, zwaloryzoulane według
rvnkowej wartości lokalu na dzień rozwĄzania umos/y,

2. Postanourienia §33 ust.z i §35 stosuie się odpowiednio.

§61. Jeźeli wPłata wkładu budovrlanego została tozłożona na taĘl nie wpłacona
część wkładu staie się wymagalna z dniem przeniesienia własności lokalu.

§62. ]skreśbnj|T

§63. Postanowienia §53 - 62, stosuie się odpowiednio do ułamkourego udziału we
współwłasn aśct ganża wielostanowiskowego.

4. Ganże

§64. Budov,a nowych g*aży i udostępnianie ich członkom Spółdzielni odbpla się
w drcdze ustanovienia odtębnei rvłasności lokalu, Dotyczy to odpowiedni<l akźe miejsc

x

76 
§5ó w brzmieniu ustalony,m mocą §1 pkt.43 uchwałyv7pieaioaej w pzypisie numer ]..

7 ,1 §ó2 skreślony mocą §1 pkt.44 uchwały wymienionei w przrmisie numer 1.
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postoiowych w ganżach wielostanowiskovr1,6fo . 
78

§65. 1. Gxzże będące w dniu 24 kwietnia 2007 l własnoścĘ Spółdzielni sąwynaj_
mo\}7ane jej członkom.

2. Umowę najmu wolnego gatażu zawieta Zanąd, z członkiem spółdzielni, któn,
zaofetuje najkonystńejsze warunki umowy naimu. 3?

3. |skreślonj|§
4. Warunkism zawarcsa umo\[7y najmu lub wstąpienia w stosunek naimu gamżu iest

posiadanie ptzez najemcę lub osobę bliską \ilspólnie z ńm zamieszkaŁą pojazdu mecha-
nicznego. Zbycie lub zńszczenie poiazdu może być przyczytlą wypowiedzenia umowy
najmu ptzezkażdąz jej stron.

5. Ustanie członkosnva w Spółdzielrri powoduje wygaśnięcie umowy naimu gatażu
bez potrzeby jeiwypowiadania, 81

6. Szczegółowe zasady zawierańa umów naimu gauży i ich używania okeśla od-
tębny regulamin.

§66. 1. Na pisemne żądańe 62N6nką będącego naiemcą gptażu, o którym mowa ,w

§65 ust.1", SPółdzielnia zobowtęaaa jest zawtzeć z akn w oągu azecb miesięcy ulnov/ę o
pceniesienie własności gatażu, ieżeli najernca lub jego poprzednicy prawni ponieśli *- cało*
ści nakłady na budowę gatzżu.v

2. lWarunkiem zavłatcja ulnowy, o którei mo,§,,a lv ust.l, jest dokonanie ptzez nL-
jemcę gaażu:
1) spłatv ptzypadającego na gałaż uzupełnienia wkładu z Ę.tułu modemŁac}i budvnką
2) spł*ty ptzypadająqch ta gxaż zobowiązań Spółdzielni z Ętoł:u kredytów i poĘczek za-

ciągniętych na sfi,nansowanie kosztów temoatów nieruchomośc1 rv którei znaiduie się
gataż,

3) spłaty zadłużęńa z §]t.ńu świadczeń wynikających z rrmowy najmu.

3. Koszty zawatcia rrmo§ry, o którei mo§/a w ust. 1, otaż koszty złŁożętń księgi
wiecą,-stej d|a gatażu i wpisu do ksĘgi wieczystei obciążĄą czksnka Spółdzielni, t a tzecz
któtego Spółdzielnia dokonuie przeniesienia własności gutżżu,

5. |skreśloĄE3

§67. |skrcślonj|

6, fskreśłonj|u

§68. |skrvśbnjĄ

18 
§64 w brzmieair ustalon;,r1 mocą §1 pkt..45 uchwa\, wymienionej w przlpisie numet 1.

79 
§65 ust,2 w brzmieniu ustalonym pzęisem §1 pkt.a uchwały wskazatej w prz,vpisie numer 2,

80 §ó5 ust.3 skreślony mocą §1 pkt.4ó lit.b uchwały wymienionej w pnlpisie numer 1.

8r 
§ó5 ust.5 w brzmieniu ustalonym mocą §1 pkt.46 iit.c uchwały qłrnienionej w przlpisie numet 1"

82 §ó6 ust.1 w brzmieoiu ustalonr,-m mocą §1 pkt.47 uchuzał;, wy,mienionej w ptzlpisie numer 1.

83 Oddział 5 ,,Pracownie naórłów" (§67) skteślony mocą §1 pkt.48 uchwaĄ, vymienionej rnprz,vpisie 1.

84 Oddział 6 ,§Ąen lokali" (§68 - §70) skreślonv mocą §1 pkt,49 uchwały *}.*i".rio.,ei rv przypisie 1
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§69. |skreśhnjĄ

§70. |skrcśbĄ

RazdziŃ IV - Ułys,anie lokali

§71.1. Loka1 może być użlryranl wyŁączńe na cele okreśione w umowie o ustano-
wienie spółdzielczego lokatotskiego prł§/a do lokalu mieszkal_nego (ptz,ydztale takiego loka-

Ę, w umowie o ustanowienie spółdzielczego własnościowego pra§ia do lokalu (pttzydznle
lokalu na zasadzie spółdzielczego własnościowego pfa§/a do lokalu mieszkalnego) lub na
zasadzie spółdzielczego pfawa do lokalu uż$kowego, w umowie o przeniesienie odrębnej
rvłasności lokalu albo w umowie naimu. Zmiana sposobu konystańa z lokalu lub ptzezna-
czenia lokalu bądź 1ego częśct możliwa iest |edynie za zgoĘZarządu, udzieloną po użyska_
niu pozwolenia właścilvego otganu.

2. Osoby zamieszkałe w lokalu mieszkal:rl,m mogą wykonywać czynności zasrodo-
we, o ile nie narusza to substancji budynku, nie jest ucĘIiwe dla innych mieszkańców i nie
narrrsza porządku domowego,

3. §7 części lokalu mieszkalnego osoba w nim zamieszkaŁa może wykon;,wać wła-
sną &iałalność gospod atczą ńewóąźliwą dla pozostałych mieszkańców. 85

4. §Oykozy-stywanie lokalu mieszka}nego na cele inne nD mieszkalne może spowo-
d<rwać zmianę wysokości opłat zz używanie lokalu w stopniu uzasadnionym §/zfostem §/y-
datków w Spółdzielni po zmianie ptzezftaczenia lokalu.

§72.1 W tazie a,wań wyrvołu|ącei szkodę Iub zagrażalące! bezpośtednio po§,sta-
niem szkody osoba korzysĘąca z lokalu jest obowiązana niezwłocznie udostęnić lokal w
celu usunięcia awarii. Jeżeh osoba ta iest nieobecna lub odmawia udostępnienia lokalu,
Spółdzielnia ma pfa§/o wejść do lokalu w obecności funkcionariusza Policji, a gdy wymaga
to pomocy straży pożattej - także ptzy lei gdzialę.

Z.Jeżeh otwatcie lokalu nastąpiło pod nieobecność pełnoletniej osoby z niego ko-
tzystaj4cej, Spółdzieinia iest obowĘzana zabezpieczyć |akal i zuidające się w nim rzeczy,
d<r czasu ptzybycta tei osoby; z czynrtośct tych spotządza sĘ protokół.

3. Po wcześnieiszym uzgodnieniu terminu osoba konysaiąca z lokalu powinna tak-
że udostępnić §półdzielni lokal w celu:

1) dokonania okresowego, a w szczególnie uzasadnionych wypadkach tównież dotaźnego
ptzegĘdu stanu wyposażenia technicznego lokalu omz ustalenią zakresu niezbędnych
ptac i ich wykonania,

2} zastępczego wykonania ptzez Spółdzielnię prac obciążaiących członka Spółdzielni albo
właściciela lokalu nie będącego członkiem Spółdzielni.

4, Jeżeli lokal lub budynek wyfflag^ temontu obctązającega spółdzielnię lub prze-
budowy, spółdzielnią maże żądać od osób kozystających z tego lokalu lub budy-nku |ego
udostępnienia w celu wykonania koniecznych tobót po wcześniejszym uzgodnieniu termi-
nu.'u

5. |sktvśtonj|ffi.

t|5 
§71 ust.3 w brzrnieniu ustalonym mocą §1 pkt.50 uchrvały w,r,,mieaionej w pzypisie numet 1.

86 
§72 ust.4 w brzmieniu ustaloaym mocą §1 pkt.St lit.a uńwĄ wyurienionej w przypisie numer '1.

87 
§72 ust.5 skreślony mocą §1 pkt 51 lit.b uchvzały wyrnienionej w przypisie t.

x
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6, Jeżeh rcdza,lfemofitu budynku tego rv},maga, osobv kotzystaiące z lokalu lub bu-
dynku obowiązane są na żądanie i koszt spółdzielni w uzgodnionym teminie puenieść się
do lokalu zarniennego na okres wykonywania iemofltu, ściśLe oznaczany i podany do wia-
domości zainteresowanych. C)kres ten nie możebyć dŁuższy nlż 12 miesięcy. 88

7. W okresie użr,,w"ania lokalu zamiennego członek Spółdzielni albo właściciel lokalu
nie będący czŁolkiem Spółdzielni wnosi opła§ iedynie za używańe tego lokalu. OpłaĘ za
używanie lokalu zamiennego, bez względu na iego wyposażeńe techńczne, nie mogą być
wyższe rrtż opłaty za ńywłńe lokalu dotychczasowego.

§73.'n 1. Członkowie obowĘzani są,ńszczać Spółdzielni opłaiq lokalowe będące:

1) w prz;,padku pzysługiwania im spółdzielczych praw do lokali * ich uczestnictwem w
pokr1,,waniu kosztów zu,tęanycLl z ekspLoatacją i utrzymaniem nieruchomości w czę-
ściach przl,padalących na ich lokale, eksploatacił i atrzymańem nieruchomości §tano-
wiących mienie spółdzielni;

ż) w pnypadku ptzysługiwania im własności lokłli - ich uczestnictwem w pokr7waniu
kosztów zsliązanych z eksploata cją t uazymaniem ich lokali, eksploatacją i u&zymańem
nieruchomości wspólnych, eksploatacje i utrzymaniem nieruchomoŚci stanovrĘcych
mienie spółdzielni;

3) w przypadku oczekiwania na ustanowienie na ich uęcz społdzie|czego lokatotskiego
pfalx'a do lokalu mieszkalnego albo ptawa odrębne| własności lokalu - ich uczestnic-
t§rem §/ pokry,,rvaniu kosztów budowy Lokab,przez wnoszenie wkładów mieszkaniowych
iub budowlanych, ptzy cz§m od chwili postawienia im lokąli do dvspozlrciiutszczaląoń
opłatv okteślone w pkr1 albo w pkt.2;

4) ńwateż ich uczestnict\ilem w kosztach zwtąz-znych z działzlnoścĘ społeczną oświatową
i kulturalną ptowaózoną ptzez spółdzielnię.

2. Osoby niebędące członkami Spółdzielni, któqrrn przysługuia spółdzielcze wła-
snościowe plaula do lokaĘ są obowiązane uczestniczrić w poĘwaniu kosztów zwlązanych
z eksploata cją t auzymaniem nieruchomości w częścia ch ptzlpadalacych na ich lokale, eks-
ploatac!4 i utrzvmaniem nieruchomości stanowiąwch mienie spółdzielni ptzez tiszczańe
opłat ta takich sarn},ch zasadach, jzk czŁonkowie spółdzielni.

3. Właściciele lokali niebędący członkami spółdzielni są obowiązani uczestniczyć sl
poĘwaniu kosztów zlitęanych z eksploatacia i uttzymaniem ich lokaĘ eksploatacja i
uftzymańem nieruchomości wspólnych. Są oni tównież obowĘzani uczesttliczyć w wydar
kach związanych z eksploataciąi utzymaniem nieruchomości stanowiącycb mienie Spół-
dzielni, którc są ptzez§^czone do v.spólnego korzystania pzez osoby zamieszkuiące \ń/

określonych budynkach lub osiediu. Obowiązki te wykonująpruez a:tszczańe apł^t na t^-

kich samvch zasadac|t, jak członkowie Spółdżelni.

§74. 1. §7ysokość opłat, o których mo§za w §73, iest ustalana na podstawie tocz-
nych planów otaz wysokości kosztów ponosżonych ptzez Spółdzielrrię w trakcie roku ob-
foto§/ego. Różnica między faktyczn,vrni kosztami i faktycznymi przvchodami zw-iększa od-
powiednio koszty lub ptzychody w następnym roku. x

2. a zmiańęwysokości opłat Spółdzielńajest zobow-Ęana powiadomić członków

x

88 §72 ust.6 w łrrzmieniu ustalon}-m mocą §1 pkt.51 lit.c uchwały wymienionei w ptzypisie nrrmer 1.

8' 
§73 w brzmieniu ustalonym mocą §1 pkt.52 ucliivały *76fę;nrrei w przy,pisie aumer 1.

90 §74 ust.1 w brzmieniu ustalonym mocą §1 pkt.5 uchwały wymienionei w przypisie numer 2,
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co nżimniei 30 dni prżed upłirwem terminu wnoszenia opłat. Znia1p- wysokości opłat wy_
młgauzasadnięli" na piśmie wr2;z z kalkulacjąty-ch opłat.

3. Podwyższeńe opłat częściei niż taz na 6 miesięcy w §ytuacii, sĄ- podwyżka nie
jest uzasadniona wżfostem wysokości opłat niezaleźnych od SpółdzieĘ wymaga zgady
§falnego Zgtomadzeńa. 91

4. Członkowie Spółdzielni lub właściciele lokali zobowtązań są niezwłoczńe in-
formować pisemnie Spółdzielnię o każdei zmianie liczbv osób korzystających z iokalu, jeże-
hhczba osób korzystających z lokalu ma wpłpr na wysokość opłat zsltęanych z używa-
niem lokalu. Obowiązek taki mają akże osoby nie będące członkami Spółdzielni, którym
przysługuje spółdzielcze własnościowe pfa§/o do lokalu.

5. Członkowie Spółdzielni, osoby niebędące członkami Spółdzielni, ktotym ptzy-
sługuja spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, otaz właściciele niebędąry członkami
SPÓłdzielni mogą kwestionować zasadność zniany wvsokości opłat bezpośtednio na dro-
dze sądowei.'W przlrpadku wysąpienla na droge sądową ponoszą oni opłaty w dotychcza-
sowej wysokoŚci, a cĘżx udowodnienia zasadnośct zmiany wvsokości opłat spocz}r§ra na
Spółdzielni. %

§75. 1. Opłaty, o których mo§/a w §73, uiszcza się co miesiąc z dołu do ostatniego
dnia każdego miesiąca. 93

2. Obowtązek uiszczatń opłat po§/staje z dńem postawienia lokalu do dyspozycji
człanka, a ustaje z dniem ptzekazańaSpółdzielni lokalu odnorp,ionego.§7 przypadkupize-
kazańa lokalu nie odnovdonego obowĘzek uiszczenia opłat ustaie z dniem zakończeniz
remontu lokalu, jednak ńe poźńej ntż z upływem 30 dni od chwili ptzekazańa lokalu
Spółdzielni,

3. Za opóŹnienie w zapłacie opłat lokalowych Spółdzielnia może pobierać odsetki
ustawowe. §

4.Człor^ek Spółdzielni nie jest uprawniony do pottącania swoich należnośctptzy-
sługujących mu od Spółdzielni z należnych od niego opłat zwĘzanych z użyrvaniem lokalu.

§76.1. Zz opłaĘ, o któryrh fiowa w §73 odpowiadają solidamie z członkami
SpółdzieĘ właścicielami lokali niebędą.yrrri członkami Spółdzielni lub osobami niebędą-
cvmi członkani SpółdzieĘ który,m przysługuia spółdzielcze własnościowe ptawż do loka-
li, osoby pełnoletnie stale z nimi zamieszĘące w lokalg, z wi,|ątkiem pełnoletnich zstęp-
nlrch Pozostajacych na ich utfżymaniu, a także osoby faktycznie kotzystajace z lokalu. 95

2. OdPowiedzbJność osób, o których mowa w ust.l, ogtańcza się do wysokości
oPtatnńeżnych za okres ich stałego zamieszkiwania lub faktycznego kotzystańa z lokalu.

3. SPÓłdzielnia jest obowĘzana przedstawić kalkulację wysokości opłat na żądańe
członka Spółdzielni, właściciela lokalu niebęĄcego członkiem Spółdzielni lub osoby nie-
będącei członkiem Spółdzielni,kt1rej pfzysługgie spółdzielcze własnościo§/e pfa§/o do 1o-

91 
§74 ust.3 w b*mieniu ustalonym rnocą §1 pkt.53 lit.a uchwały wvmienionei w przlpisie numet 1.

92 
§74 ust,5 w brzmieniu ustalonl,m mocą §1 pkt,53 lit.b uchwały wymienionej w przypisie numer 1,

93 
§75 ust.1 w brzmieniu u§talonym mocą §1 pkt.54 lit.a uchwały wl,mienionej w przypisie uumer 1.

94 
§75 ust.3 w brzmieniu u§talonym mocą §1 pkt.54 lit.b uqhwały vyrnieaionej w przypisie numer 1.

95 
§7ó ust.1 w brzmieniu ustalonvm mocą §1 pkt.55 lit.a uch*ały wymienionej w prz,l.,pisie numer 1,
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ll9óKalu.

§77. 1. Za dodatkowe wltosażenie i wykończetie lokalu u,waża się nie zahczatle do
kosztów inwestycii takie wlposażeńe i wykończenie lokalu, które ma charakter trurały i
podnosi watość użytkową l<ikalu. Nakłady na dodat}owe wyposażenie i wykończenie loka-
lu ponosi członęk Spółdzielni.Jeżeh dodatkowe wyposażenie lub wykończenie lokalu nie
jest wykonywane przez Spółdzielnię hub za jei pośtednict\pem, lilymaga zgody Spółdzielni,
gdy połączoqe jest ze ztnianam) w układzie funkcjonałno - użytkowy-m lokalu lub ze zmia-
nami konstruk"yiry*i.

2. |skreśloĄq

§78. Po wygaśnięciu pfa]il/,a do lokalu mieszkalnego członek Spółdzielni ota;z za-
mieszkujące §r §.m lokalu osoby, któte swoje pt^wa od niego wl.wodzą obowĘzani są
apńżńć lokal w terminie ftzech miesięcy od dnia wl,gaśnięcia ptż§/a, Spółdzielnia nie ma
obowiązku d<rstarczania lokalu zamiennego.

§79. Członek Spółdzielni zwalniający lokal, obowiązany iest pgekazać lokal do
dyspozycji Spółdzielni w stanie odnowionym lub poĘć koszty jego odnowieńz, a także
koszty zużyciabądźw7,miaty unądzeń techniczno -sanitamych, stanowĘc;,ch normatywne
rvyposażenie lokalu.

§80. Za zajmowańe lokalu bez tytułu prav/nego Spółdzielnia pobiera odszkodowa-
nie w maksymalnej wysokości ptzewtdzianej ptzepisami pra§/a.

§81. Szczegółowe zasady uż7"wańa Lokah otaz zasady porządku domowego okteśla
o&ębny tegulamin.

RozdziałY - Organy Społdzielni

§82. 
* 1. Organami Spółdzielni są: (1) Walne Zgromldzenie, (2) Rada Nadzotczl,

(3'1Zaxząd i (4) Rady Kolonii.
2. §fybory do otganów Spółdzielni, o których mowa w ust.1 pkt.Z - pkt.3 dokony-

wane są w głosowaniu tainym spośród nieogmniczonei liczby kandydatów, a odwołanie
członków Ęchże organów następuie także w głosorvaniu tainyrn.

1. Walne Zgtomadzenie ry

§83. \XZalne Zgrclmadzeńejest naiwyższyrn otgafiem Spółdzielni. rOD

§84.'o'1. Członek biene udział w §7alnym Zgtomadzeniu tylko osobiście. Osoby
pfa§rne będące człon7<ami Spółdziehri biotąudział w §falnym Zgrcmadzeniu przez usta-

96 §76 ust.3 dodany mocą §1 pkt.55 lit.b uchwały wymienionei w ptzypisie numer 1.

97 
§77 ust.Z skreślony mocą §1 pkt,56 uchwały rrrymienionej w przlpisie numer 1.

98 
§82 w ł:rzmieniu ustalonym mocą §1 pkt.57 uchwały rrymiełionej w przypisie numer 1.

D Tytuł o<ldziału 1 w rozdzia]e V w bzmieniu ustalonym mocą §1 pkt.58 uchwały wymienioaej w przipisie
numer 1.

tt'o 
§83 w brzmieniu ustalonym mocą §1 pkt.59 uc{rwały wvmienionej w przypisie nrrmet 1.

101 
§84 w bfżmieniu u§talon),m mocą §1 pkt.59 uchwały lwymieniorrej w przypisie numer 1,

x
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no\pionego w §:rn celu pełnomocnika, Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż ied-
nego członka.

2. Człotek ma pfa§io korzystania na własny koszt z pomocy ptawnej lub pomocy
ekspetta, jednakże osob.y, z którvch pomocy korzysta członek, nie majł pfa§/a zabienńa
głosu.

3. Kaźdy członek ma jeden głos bez względu na ilość posiadanych udziałów.

4. §il §(alnym Zgromadzeniu maja pra§/o uczestrriczyć członkowie Zatządlł i Rady
Nadzotczej z prawetn zzbienńa głosu, a także * z głosem dotadczym * goście zaptoszeń
ptzez Zanąd Lwb ptzez Radę Nadz otczą.

§85.'o' 1. Do wyłącznej właściwości §falnego Zgrcmadzeńa należy :

1) uchwalanie kietunkó.r tozwoiu działalności gospodatczej oaz społecznej i kultumlnej
Spółdzielni;

2) wybót członków Rady Nadzot z.j;'o'
3) rozpatrywanie sprawozdń Rady Nadzorcze| zanitetdzańe sptawozdań rocznych i

sPtawozdań finansowl,ch Zal:ządw, podejmowanie ucbwał co do wniosków członków
Spółdzielni, R"d,v Nadzorczej lub Zatządu w ty,ch sprawach onz udzielanie absoiuto-
dum członkom Zauądu;

4) rozpatry,wanie wniosków wynikajacycb z przedstawionego pfotokołu polusttacyinego z
dzizłalności Spółdzielni omz podeimowanie uchwał,,il/ tym zaktesie;

5) podeimowanie uchwał w sptaurie podziału nadwyżki bilansowej lub sposobu poĘcia
strat;

6) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakladu lub inne|vyod-
tębnionej jednostki otganlzacyirr.j ;'*

7) podeimowanie uchwał w sptawie Ńotzefi7^, pfz},stępowania i wy-stępowanią z otganiza-
cji gospodarczych otaz w spmwie zbycia akcji lub ldziałów w Ęch otgańzaclach;

8} oznaczanie naiwyższei sumy zabonłięńiakie Spółdzielnia może zaciagnąć;

9\ w,vużańe zgody na podjęcie ptzez Spółdzielnię działalnaści inwestycyinej w zaktesie
okreśionym w §4 ust.2 pkt.Z; 105

10) wyrażanie zgody na zacsryańe ptzez Zztząd kredytóul bankowych i innych zobaxiązań,
ieźeli wysokość zobowiązańa ptzektacza kwotę la o/o ptzychodów Spółdzielni §/ po-
puednim toku obrachunkow}rrn;

11) podejmowanie uchwał w spmwie połączenia się Spółdzielni z innąspółdzielnĘ, podzia-
Łu oruz Lkwidacii Spółdzielni;

t2) rczpaĄwanie w postępo\faniu wewnątz spółdzielcą,m odwołań od uchwał Rady
Nadzorczei;

13) podeimowanie uchwał w sptawie ptzezfiaczenia budynku lub jego części dla osób wy-
magających opieki;

14) uchvra|anle zmian §tatutu;

toz §85 ust,1 w zakresie nazwy ofganu ,,W'a/ne Zgmmadąenie" otaz zasąpieaia w pkt.1 - pkt,15 przecinków
średnikami, w brzmieniu ustalonym mocą §1 pkt,óO lit.a - lit.b uchwzły wymienionej w prąpisie numer 1.

tol 
§85 ust,1 pkt2 w brzemieniu ustalofr},m w §1 pkt.60 lit.c uchwały wymienionej w przypisie numer 1,

ttN 
§85 ust.1 pkt.ó w brzemielriu ustalony,m w §1 pkt.ó0 1it.d uchwały wymienionej w ptzy,pisie numet 1.

toi 
§85 ust.1 pkt.9 w brzemieniu ustalonyrn w §1 pkt.60 lit,e uchwały wymienionej w przlpisie numer 1.
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16)
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STATUT

podejmorvanie uchu,ał w sptarvie przystąpienia lub wysąpienia Spółdzielni ze zlvĄzku
rewizyjnego olaż upo§rażnieńaZatządu do podejmowania działańw q,m zakresie;

wybót delegatów na zlazd zwtązku rervĘnego, w którym Spółdzielnia jest ztzęszonż;

uchrvalanie tegulaminu \Walnego Zgtomadzenia i tegulaminu Rady Nadzotczej, jeżeh

zaldzte potzeba uszczegółowienia przepisów statutu regulujących tłó zrvoływania,
pto,wadzeńa obtad i podeimowańauch'rłra,Ł ptaez te otgany.I%

2. Postanowienie ust.1 pkt 6, nie dotycz,r, ustanarviania pra§/a odrębnej własnoŚci
lokali.

§86. 'o' 1. §7alrre Zgromadzenie zwołuje Zatząd pnynaimniej az w toku w ciągu 6
(r<piaĄ miesięcy po upływie roku obnchrrnko§',ego.

2. Ponadto Zanąd zwołuje §ilalne Zgromadzenie na żądańe Rady Nadzorczej lub
lnażądańe co najmniej 1/10 (efu{ dSuiąty)członkóvl.

3. Żądańe młoŁanil §7alnego Zgomadzenia powinno być zŁożone pisemnie z
podaniem ceiu jego zwaŁańa.

4. §7 przlpadku wskazanym vi ustż, Zatząd obowĘzany iest zwołać §(alne Zgo-
madzenie w takim terninie, aby mogło się ono odbyć przed upływem 4 (cęervcb) ty-godni od
daty zg}oszeńa żądania. Jeżeh to nie flastąp! zwołuie je Rada Nadzotcza, zvłtuek rcwiz11-

ny, §/ któr'rłn Spółdziebria iest zrzeszona lub Ktaiowa Rada Spółdzielcza, na koszt Spół-
dzielni.

§8?. 'o' !. O czastą miejscu i ponądku obtad §(alnęo Zgromzdzenia zalłladaniz
się wszystkich członków na piśmie co naimniej 27 (dwadĘeściajeden)dni pzed terminem po-
siedzenia §falnego Zgromadzeńa. Zawbdomienie powinno określać czas, miejsce, potzą-
dek obtad anz infatmację o mieiscu wyłożenia wszystkich sptawozdań i ptojektów
uchwał, któte będą ptzedmiotem obrad otaz jrrfon:noLcię o prawie członka do zapozlatń
się z trrni dokumentami.

2. Proiekty uchwał i żądańa zamieszczeaiz oznaczonych sptaw w porządku obnd
§Oalnego Zgromadzeńa majapfa§Io zgłaszać: zatząd, tlda pńzorcza i człankowie; Ptoiek-
ty uchwał, §/ §,m uchwał pfż},gotowanych w rvyniku łcb żądań, powinny być wykładane
na co aajmniej 14 (cęraaściĄ dni pned terrninem §falnęo Zgtomadzenia

3. Członkowie maią pfa§/o zg}aszlć ptoiekty uchwał l, żądania, o których mowa v/

ust.2, w terminie do 15 (piennn) dni przed dniem posiedzenia §falnego Zgtomadzenia.
Projekt uchrł,ały zgłaszanej ptzez członków Spółdzielni musi być poparty ptzez co nai,
mniei 10 (d{esięciw) członków.

4,CzŁonek mż pfawo zg}aszańa poprawek do proiektów uchwał oraz wniosków
nie później tiż ta 3 (t d dni ptzed posiedzeniem'§falnego Zgomadzenia.

S.Zatząd przygotuje pod względem fonrralnym i pcedłoży pod głosowzvłe na
§7alnym Zgromadzeniu ptoiekty uchwał i poptawek zgłoszone pnez czŁoaków spóĘziel-
ni.

too 
§85 ust.1 pkt.t7 w brzemieniu ustalonym w §i pkt.ó0 lit,f uchwały vry:ienionej w ptzypisie numet 1.

tt'; 
§8ó w brzemieniu ustalonym w §1 pkt.ó1 uchwały wvmienionej w ptzypisie numer 1.

tot 
§87 w brzemieniu ustalonym w §1 pkt,ó2 uchwały w_vmienionej w ptzypisie numet 1.

28



x STATUT

podejmorł,anie uchwał rv sprawie przystąpienia lub wystąlienia Spółdzte|ń ze zułiązku
tewizyjnego ofaż upoważateńaZatządu do podejmowania działańw tym zakresie;

wlóór deiegatów na ziazd związlcv rewizyjnego, w którym Spół&ielnia jęst ztzeszona;

uchwalanie tegulaminu §falnego Zgtomadzenia i tegulaminu Rady Nadzotczej, jeże§
zajdzie pottzeba uszczegółowienia przepisów statutu regulujących t yb nvołl,wania,
prcsladzeńa obrad i podejmowania uchwał ptzez te otgatty.|*

2. Postanovrienie ust,l pkt 6, nie dotvczy ustana\yiania pt^wa odrębnej własnoŚci
lokali.

§86. 'o'1. §7alne Zgromadzenie zwołuje Zxząd, przynajmniel raz w toku w ciągu ó
(rry:irln) miesięcy po upĄ,wie toku obrachunkowego.

2. Ponadto Zatząd zwołuje §7alne Zgrcmadzeńe na żądańe Rady Nadzorcze| lub
na żądańe co naimniej 1 / 10 (iedne1 dęuiąte_1) członkóvi.

3. Żądańe zrvołania §falnego Zgrcmadzenia powinno być zŁożonę pisemnie z
podaniem celu jego zwoŁańa.

4. §f przlpadku wskazanym §/ wst1, Zatząd obowiązany iest zwołać §falne Z§o-
madzenie w takim terminie, ńy mogło się ono odbyć ptzed upływem 4 (cęervch) g,godni od
dzty zg!.oszeńa żądanla. }eżeY to nie nastąpi, zwołuje je Rada Nadzotcza, mlązek rcwĄ1-
ny, w któtyrn Spółdzielnia iest zzesz<rna lub Krajowa Rada Spółdzielcza, na koszt Spół-
dzielni.

§87. 'o'1. O czasie, miejscu i porządku obrad §falnęo Zgromadzenn zawiadaniz
sĘ wszystkich członków na piśmie co naimniej 21 (dwadiieściajeden)clni ptzed terminem po-
siedzenia \Valnego Zgromadzenta. Zaw'ndomienie powinno określać czas, miejsce, potzą-
dek obrad oraz informację o mieiscu słyłożenia w-szystkich sptawozdań i ptoiektów
uchwał, któte będą przedmiotem obrad otaz informacię o prawie członka do zapoznania
się z tymi dokumentami,

2. Projekty uchwał i żądańa zamieszczęnia oznaczoaych spnw w poządku obrad
§ilalnego Zgromadzeńa majapm§ro zgłaszać: zatząd, rada nńzotcza t członkowie; Proiek-
ty uchwał, §r tFTl uchwał ptzygotow^nych w wyniku Wch żądaa, powinny być wykładane
na co naimniej 14 {ĘeruaściĄ dni przed terminem §7alnego Zgtomzdzenla.

3. Członkowie maią pta§/o zgłasząć ptoiekry uchwał i żądańa, o którvch morva \ł
ust,2, w teffiinie do 15 (pięnasłĄ dni ptzed dniem posiedzenia §falnego Zgtamadzetń.
Ptojekt uchwały zg}aszanej przez członków Spółdeielni musi być poparty pnez co naj-
mniej 10 (dduięciu) członkó,,p.

4. Człotek ma plawo zg]aszzńa poptawek do ptoiektów uchwał o az wniosków
nie później niż na 3 ftd dn,i ptzed posiedzeniem V'alnego Zgomadzenja.

5. Zatząd przygotuje pod względem formalnym i .przedłoźy pod głosowanŁ na
§falnym Zgromadzeniu projekty uchwał i poptawek zgłoszone ptzez czŁomków spółdziel-
ni.

§)

16)

n\

t00 
§85 ust.1 pkt.17 w bęemieniu ustalonym w §1 pkt.60 lit.f uchwały wmienionej w przypisie numer 1.

'ol §86 w btzemieniu ustalolrl,m w §1 pkt.ó1 uchrdały wymienionei w przypisie numer 1.

toe 
587 w brzemieniu ustalonym w §1 pkt.ó2 uchwały wymienionej w ptzypisie numet 1.
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§88. '* 1. §7alne Zgramadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach
objętych poządkiem obrad podanym do wiadomości członków w terminach i w sposób
okreŚlony w ustarvie. Nie dotyczy to uchwał,v w sprawie odwołania czŁonka Zatządu,któ-
remu §7alne Zgtomadzenie nie udzieliło absolutorium. §7 akim przypadku głosowanie w
sprawie odwołanie tego członka Zatządu następuie na trrn samym §falnym Zgromadzenu:,
na którym nie udzielono absolutoriumizgloszono wniosek o odwołanie.

2. §flalne Zgromldzenie jest w*żne tięzaJeżńę od liczby obecnych na nim człon-
ków.

3. Uchwałę u,waża się za podjętą jeżeh za uchwałą opowiedziała się wr.,łrraga.na §/
ustawie lub statucie większoŚć ogólnei liczby członków uczestniczącvch rv §falnym Zgo_
madzeniu. Jednakże rv sprawach likwidacli Spółdzielni,przezrLacżenia majątku pozostałego
po zaspokojeuu zobowięań likwidowane! Spółdzielni, zbycia nieruchomości, zbycia za-
kładu lub innej wyodtębnionej iednost}i <xganlzacyinej do podięcia uchwały konieczne iest
aby w §falnym Zgtomadzeńu, na których uchwała była poddana pod głosowanie, uczest-
ńczyła co najmniei 1/7a $edna d{eiąła) ogólnei liczby uptawnionych do głosowania.

4,Puez ogólną liczbę członków uczestniczących w §7alnilm Zgromadzeniu, o któ-
tei mowa w ust.3, tozumie się ogólną liczbę członków biotącvch ważńe wdzał w danym
głosowaniu.

5. Uchwały §falnego Zgtamadzenia dotyczące:

1) lilaridacji Spółdzielni - podejmowane są większoścĘ % (tłrych cłyar+}ń) głosów;
2) zmtciny statutu, połączenia się z inną Spółdzielnią oraz odwołanią 621oo66* Rał Nad-

zorczej - podeimowane sąwiększością2/3 (dwóch trryńtl) głosów.

§89. 
119 L Uchwały §7alnego Zgomadzeńa obowĘzu!ą §rszvstkich członków

Spółdzielni otaz wszystkie jei organil.

2.Uchwała sprzeczna z usta,wąjest nieważna.

3. Uchwała sprzeczrra z postanowieniami statutu, bądź dobrymi obyczĄamilub go_
dząca w interesy Spółdzietni, albo maiąca na celu pokrzywdzenie jej członka może być za-
skatżana do sądu.

4,Każdy członek Spółdzielni lub Zanąd może wytoczyć powództ§/o o uchylenie
uchwaĘ. Jednakże pia§ro zaskatżeńa uchwaĘ w sprawie wykluczenia albo wykeślenia
członka ptzysługuje vy\ączńe członkowi wykluczonemu albo wykreślonemu.

5.Jeżeli Zatządwytłcza powództu,o, Spółdzielnię reprezentuie pełnomocnik usta_
nowiony Przez Radę Nadzorczą. §il rr,lpadku nieustanowienia pełnomocnika sąd właściwy,
do rczpoznatia sptavły ustanawia kutatota dla Spółdzielni.

6. Powództwo o uchllenie uchwały §(alnego Zgromadzenia powinno bvć wniesio-
ne w cĘu sze§ciu ł-godni od dnia jego odbycia, jeże§ zaś powództwo wnosi członek nie-
obecny na §falnym Zgromadzeniu na skutek iego wadlirvego mlałarna - w ciągu sześciu ty-
godni od dnia powzięcia wiadomości ptzez tego członka o uchwale, nie późnie| jednak niż
ptzed upływ,em roku od dnia odbycia §falnego Zgrcmadzetia.

7.Jeżel:, usta§/a lub statut wytr}ugariązali:uidomieńa czŁonka, o uchwale, termin sze-
Ściotygodniowy wskazany w ust.6 biegnie od dnia tego zaw-iadomienia dokonanego w spo*
sób wskazany w §tatucie.

ttu 
§88 w brzemieniu ustalonym w §1 pkt,ó3 uchwały lłymienionej w przypisie numer 1.

'to §89 w brzemieniu ustalony,m w §1 pkt.ó4 uchwały wymienionej w przlpisie numer 1.
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8. Sąd może nie uwzględnić upływu terminu, o którym mowa w ust.6, 1eżehuftzv-
manie ucbwały §7alnego Zgamadzenia, w mocy wl,wołałoby dla członka szczególnie do-
tkliwe skutki, a opóźńeńe w zaskatżęniu tei uchwały jest usptawiedliwione vyjątkowymi
okolicznościami i nie jest nadmierne.

9. Orzeczeńe sądu ustalaiące nieistnienie albo nieważność uchwały §falnego
Zgrcsmadzenta bądź uchl4ające uchwałę ma moc ptawflą względem wszyst}ich członkórv
Spółdzielni otaz wszystkich je} otganów.

§90. "'1. Obady \Walnego Zgrcmadzenia otwieta przedsawiciel organu, który
zwoŁaŁ to Zgromadzeńe t zatządza wybór ptezydium w głosowaniu i"*ry* w składzie:
pzewodniczący, zastępca i sektetarz lub przewodniczący i sekretatz, względnie Ęlko ptze-
wodnicząry, Członkowie Zarządu nie mogą wchodzić w skład prezydium.

2. Po dokonaniu wlóotu prezydium, puewodniczącv zauądza głosowanie w spfa-
wie poządku obtad. §fra]ne Zgrcmadzenie może skteślić z poządku obrad poszczególne
spfall/y lub odroczyć je do następrrego Zgomadzenia, a także zmięńć koleiność §prav/ w
porządku obrad, nie może jednakwptowadzić do porządku obrad Zgrcmadzenia sprav, nie
pnewidzianych w nim wcześniej.

§90'. "' 1. Członkowie obecni na §(alnym Zgromadzeniu * jeżeli zajdzie taka po-
tneba - wybieĄa ze srrrego gfona komisje tegaż Zgtomadzenia, a w szczególności komisję
skrutacyiną oraz komisję u,nioskową.

2. Zadańem komisii skrutacvinei jest:

1) sprawdzanie na podstawie w7kązu członków ich obecności na Zgtomadzeniu otaz po-
dawanie hczby obecnych członków;

2) obhczańe wy,ników głosowania i podawanie tych wvników przewodńczącemu 7.§o-
madzeńa otaz wykonywanie innych czynności zwtązanych ż pfżepfo§radzeniem głoso-
watlta;

3) pzedstarvianie Ąoszonych kandydatut w wybotach do Rady Nadzotczej lub delegatów
aa zlazd związku.

3. Zadańem komisji wnioskowei jest rczpatrywanie pod wzgledem formalnym i
tzecaovłym zgłoszonych Zgomadzeniu wniosków otaz ztedagowańe ostatecznej ich rver-
sji i przedstawienie tych wnioskórv Zgtomadzeniu.

4.Kńda komisja wybien ue swego gronz przewo.iniczącega komisii. Ptzewodni-
czący składa Zgromadzeniu sptawozdańę z czynności komisii i ptzedstawia wnioski. Z
przeptowadzonygh czynności komisja spotządza ptotokół, który to ptotokół obowĘzani są
podpisać §r§żyscy jej członkowie.

§90'. "'1. Po ptzedstawieniu spfa§ry, zamieszczonei w potządku obmd ptzewodai-
cząal Zgrcmadzeńa otwiera dvskusię, udzieĄąc głosu w kolejności zgŁaszańa się. Za zgo-
dą większości obecnych członków dyskusia może być przeprowadzona rrad kilkoma puf&-
tami potządku obmd łączńe,

2, CzŁonkomZatządu i R*dy Nadzorczei przewodniczący udziela głosu poza kolej-
nością.

'tl §90 w btzemieniu usta}onym w §1 pkt.65 uchwaĄ, vry.mieoionei w ptzypisie numer 1

112 
§901 dodaay mocą §1 pkt.6ó uchwały ory,r..i"rriorre| w prz;rpisie numer 1.

113 
§902 dodany mocą §1 pkt.66 uchwały wymienionej w przv-oisie numet 1.
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3. Przewodniczący ma, pra§ro zslrocić u§ra€ię mówcy, który odbiega od tematu dys-
kusji lub ptzekncza czas ustalony dla ptzemówień, Niestosującym się do uwag pcewodni_
cząq maże odebtąĆ głos. Ptzewodniczący rnoże taz udzię§ć głosu w ramach repliki.

4. Przewodniczący może odmówić udzielenia głosu osobie, któła w danej sprawie
jvż przemawiała.

5. §7 sprawach fotmalnych puewodnicząry udziela głosu poza koiejnoścĘ Za
wnioski w sptawach fotmaLrvch uważa się wnioski w puedmiocie sposobu obradowania i
głosowania, a sł szczególności dotyczące: (1) głosorvań* bez dyskusj| (2) przeruania dys-
kusji; (3) zamknięcia lisĘ mówców; (4) ogtaticzenia cżasu ptżemówieó; (5) koleiności i
sPosobu uchwalania wniosków; (6) zatządzenia pzerury. w obtadach. §( dyskusji nad wnio-
skami w sprawach formalnych mogą zabienć głos jedynie dwaj mówcy - jeden za i jedetl
ptzeciw wnioskowi. Po zamknięciu dyskusji ptzewodnicząq zebranta poddaie pod głoso-
wanie wniosĘ któte pzyimuie się zurvkłą rviększością głosów.

6. Pgewodńczący Zgrcmadzenia nie bieze udziaŁu w dyskusji bez zgŁoszenia.
§fszystkie pozostałe zasady udziału w dyskusji obovdązują tóurńeż wszystkich członków
prezydium.

7. OŚwiadczenia do protokołu powinny być składane na piśmie _ osobno w tóż-
nych sptawach z podaniem imienia i nazwiska na fęce sektetatza Zgtomadzenia w czasie
"wyzn^cżonya pneż przewodnic zące1a Zgromadzeńa.

§9d. Po zantkńęciu dyskusii i wysłuchaniu odpowiedzi teferenta pnewodniczący
Poddaje Pod głosowanie wnioski dotyczące poszczególnych sprarv zamieszczonych w po-
tządku obrad, pnestzegając zasady, aby wnioski naidalej idące były głosowane w pierwszej
koĘnoŚci. §7arunkiem tazpatnenia zgłoszonego wniosku jest obecność wnioskodawcy w
trakcie jego rozpatrywania i głosowania. "n

§9On. "'1. Kandydaci na członków Rady Nadzorczei zg}aszań sąptzez członków
w trybie okreŚlonym w §87 ust.3 * ust.4, to jest zarówno w terminie do 15 (pietnastu) dń
Ptzed dniem posiedzenia §falnego Zgromadzenia jako pĄekt popafiy ptzez co najmnLie|
1,a @{esiętiu) członków, iak też w tefminie ńe piźntej ńż nz 3 (t v) dni przed posiedze-
niem Walnego Zgtomadzęńajako wniosek członka. Do zgłoszenia należy Ąołączyć zgodę
na kandydowanie. Zgoda taka może być również udzielona ustrrie do ptotokołu §(alnego
Zgrcmadzeaia.

2. §(.vbory do Rady Nadzorczej pzeprowadza sĘ za pomocą przygotowanvch
przez komisję skrutaryjną kart wyborczych.

3. Głosujący zosta,w'tahczbę nie skteślonych nazwisk nie większą od liczbv wakuja-
rych miejsc. §0 puypadku, gdy liczba nazwisk na złożrsnei do umy karcie wybotczei iest
większa od liczby miejsc wakujących w składzie Rady Nadzotcze|, głos urvaża się za nie-
ważny.

4. Liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów ob§cza komisja sktuta-
qlna. Przeworlniczący komisji puedstawia wyniki głosowania.

5.Za osr:by rvybrane do Rady Nadzotczej aważa się kandydatów,któny otrzymżk
większość głosów stosownie do §88 ust.3 i ust.4, ptzy cą,m liczba wybtanych osób nie mo-
że ptzeknczać hczby miejsc waĘących w składzie Rady Nadz otczej. Jeżeli powyższe gło-

ttł 
590: dodany mocą §1 pkt.ó6 uchwaĘ, wymienionei w przypisie numet 1.

l15 
§904 dodany mocą §1 pkt,66 uchwa\, w},mienionei w pr:zypisie numer 1.
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sowanie nie doptowadziło do obsadzenia wszystkich tnandatów, zatząóza się drugł ture
głosorvania, do której stare co najwyżej podwóina hczba, osób w stosunku do nieobsadzo-
nych mandatów spośród kandydatów, który w pierwszym głosowaniu tsftzymah najwięcej
głosów lecz ńę osiągnęli większości wymaganej zgodnie z §88 ust.3 i ust.4. §7 przypadku
nie obsadzenia wsz,vstkich mandatów rv obu powyższych głosowaniach zatządza się k<rlejne

tury głosowańa, ptzy uwzględnieńu zasaó dotyczących drugiej twty. Ptzy tównej liczbie
głosów o wyboze decyduje dodatkowe tajne głosowanie.

§90', "o L Obtady \ffalnego Zgtomadzenia są ptotokołowane. PtotokoĄ, powinny
być sporządzone nie późńej ńż w tetminie ó0 dni od mkoóczenia obtad. Ptotokoły pod-
pisuje puewodniczący ,,, sektetarz Zgtomadzenia, a gdy sektetarza ńe wybmno - Ę.lko
ptzewodniczący. Podpisujący nie mogą odmówić zŁożenia podpisów pod protokołem. N{o-
gąwszakże wnosić na piśmie zasftzeżeńa i uslĘ d<l treści protokołu. Będą one dołączone
do ptotokołu iako jego załącznsk.

2. §7 ptotokole obtad Walnego Zgromadzenia nńeży oznaczyć datę posiedzenia,
nrrmet ptotokołu, potządek obtad, omówienie dyskutowanych na posiedzeniu sptlw otuż
tteść podjętych uchwał. lfi/szelkie dodatkorve dokumenw bęĄce ptzedmiotem obrad, w
tym lista obecności członków ot^z zaptoszonych gośc1 zg}aszane pisemne wnioski, pfoto-
koły Komisji \X/alnego Zgrcmadzeńz nzleży załączyć do ptotokołu.

3. Protokoły przechowuie zatząd Spółdzielni co naimnie1 ptzez dziesięć lat, o ile
ptzepisy rv sprarvie pzechowywąnią akt nie przewiduią terminu dłuższego.

2. RadaNadzorcza

§91. Rada Nadzotcza sptawuje kontolę t nadz6t nad dzjałalnoścĘ Spółdzielni.

§92. 1. Rada Nadzotcza składa się z 13 osób. §ilybotu członków Rady NadzotczĄ
dokonuje §7alne Zgamadzeńe w głosowaniu tajnym spośtód ńeogtańczonei hczby
członków Spółdzielni. §7 skład Rady Nadzorczel może być także wvbtana osoba nie bęĄ-
ca członkiem Spół&ietni wskazana ptzez osob€ pmwną będącą członkiem Spółdzielni. 117

Z.Kadencja Rady Nadzotczej wynosi ttzy lata L tfrrła od dotocznego §falnego
Zgrotnadzenja, na któryrrr Rada Nadzotcz^ zostĄŁa wybrzaą do dotoczfterya'§7alnego
Zgtomadzenia odbywanego w ttzecim toku kalendatz od wybotóur, na któtym powi-
nien być dokonany wybór Rady Nadzotczej. Członek Rady Nadzotczej może być odwoła-
nv przed upływem kadencji ptzezWalneZgromadzenie. rt8

3.lX/ tazie usąlienia członka Rady Nadzorcżei, odwołania go lub utfat}r mandatu
wskutek ustania członkostwa w Spółdzielni, na waĘace miejsca do końca kadencji wcho-
dzą członkowte wybmni na naibliższym Walnym Zgtomaózeniu.' ln

4. |skreśhnj|120

5. |skre.itoĄln

ttó 590l dodany mocą §1 pkt.6ó uchwały wy-mienioaej w ptzypisie numer 1.

ttl 
§92 ust.t w brzmieniu ustalonvm mocą §1 pkt,ó7 lit.a uchwały wymienionej w przvpisie numet 1.

',l* §92 ust.2 w brzmieniu ustalonvm mocą §1 pkt.ó7 lit.a uchvzły wymieniorrei rv ptzlpisie numet 1.

ltl 
§92 ust.3 w brzmieniu ustalonym §locą §1 pkt,ó7 iit.a uchwały wymienionei w przyrisić autner 1,

tzo 
§92 ust.4 w brzmieniu ustalonym mocą §1 pkt.67 lit.b uchwały vrymienionej w pr4,pisie numer 1.

trt §92 ust.5 w brzmienitr ustalonym mocą §1 pkt.ó7 lit,c uchwały wymienionej w pr4pisie numer 1.
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§93. 1. Do zaktesu działastla Rady Nadzotczej należy:

1) uchuzalanie planów gospodatczych otaz progtamórv działalności społecznei i kultmalnei
Spółdzielni otaz uchwalanie opłat lokalowych, z wyjątkiem opłat ńezależnych od Spół-
dzielni;12

|'.W zaktesie dotyczącym temontów otaz dziaŁalności społecznei i kulturalnej Rada Nad-
aatcza zobowlęana iest do współdziałańa z Rźdami Kolonii. 11

2) nadzót i konftola działalności Spółdzielni papfteż:
a) badanie i ocenę sptawozdań finansowych Spółdzielni;

b) badanie i ocenę okresowych sprawozdań Zatząd:ł;

c) dokonywanie ocen wykonania ptzez SpóŁdzielnię jej zadań gospodarczych, ze szcze^
gólnym uwzględnieniem celowości" tzetelności i gospodamośct działań Zatządl w
qlm zaktesie;

d) dokonłtłlanie okresowvch ocen pr:'esftzegatiaprzez Spółdzielnię ptaw iei członkórv;
e) przeprowadzańe kontroli rcalizac)ipnezZarząduchwał otganów Spółdzielnr;

f) przeptowadzańe konttoli nad sposobem zaŁat:wianla przez Zatząd, wniosków innych
otganów Spółdzieini i iei członków;

3) pode|mowanie uchwał w sprawie badania sprawozdania finansowego Spółdzielni, w ł:rrt
uchwał o wyboze podmiotu badaiącego sptawozdanie;

4) podejmowanie uchwał w sptawie ptzylęca w administracje budynków nie stanowĘcych
własności Spółdzielni;

5) zaałieńzanie struktury otgauzacylne| Spółdzielni;

6) |skreśhĄlu
7) podział Spółdzielni na kolonie;

8) w.vbót i odwoływanie członków Zatządu;
9) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zatząduw postępowaniu weurnąEz spółdńelczym;
9l)podejmowanie uchwał w sprawie nabycia lub obciązenia nieruchomości, nabvcia zzkŁa-

du lub innej wyodtębnionei jednostki otgańzacylne1; rz,5

tozpatry-uianie skatg na działalnoŚĆ Zatząd:u;

opiniouzanie sprawozdań i ptojektów uchwał przedkładanych ptzez Z*rząd \Walnemu

Zgrcmldzeniu; lfi
12) składanie §fatnemu Zgomadzenlu sptawozdań zańeĄacvch w szczególności wyniki

kontroli i ocenę spralxlozdań, finansowych; r27

lil) uchwalanie zasad tozhczańa ta poszczególne lokale kosztów inwestycii i modernŁacji
budynków ataz zasad, rlzhczanla kosztów gospodarki zasobami Spółdzielni;

14) podejmowanie uchwał w sprawie wykluczenia ze Spółdzielni i vry,,fuęślenia z tejestru
członków Spółdzielni;

tz 
§93 ust.1 pkt.1 w brzmieniu ustalonym mocą §1 pkt.ó8 lit.b tiret pierwsze uchwały z ptzypisanumer 1.

1s 
§93 ust.1 pkt.lldodany mocą §1 pkt.6 uchwały z prz,vpisu numet 2.

tzł 
§93 ust.1 pkt.ó skreślony rnocą §1 pkt.ó8 lit.b tiret drugie uchwały wy,mienionej w prąpisie numer 1.

tel §93 ust.1 pkt.91 dodany mocą §1 pkt.ó8 lit.b tfuet trzecie uchwały wymienionei w przypisie numer 1,

t:o §93 ust.1 pkt,1"1 w hrzmieaiu ustalonym mocą §1 pkt.ó8 lit,b tiret czwarte uchwały z prąpisu numer 1.

nr 
§93 ust.1 pkt.12 w brzmieniu ustalonym mocą §1 pkt,68 lit.b tiret piąte uchwały z przypisu numer 1.

x

10)

11)

JJ
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15) uchwalanie Ęch regulaminórr, których uchwalanie nie iest zasttzezat7e do kompetencji
innych otganów Spółdzielni;

16) podejmowanie uchwał w sprawie czynności ptawnych dokonywanych między SpóŁ
dzielnią a członkiem Zauąda iub dokonłqranych pruez Spółdzielnię rv interesie członka
Zarządu otaz teprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach;

17) podeimowanie uchwał rv sptawie przystapienia Spółdzielni do otgatizacji społecznych i
wysąlienia z ntch;

18) podeim<rwanie uchvrał w sprawie zgody na zaciryańe ptzez Zatząd kedytów banko-
wych do wysokości 1,ao/o ptzychodów Spółdzielri w poprzednim toku obrotowyrn. '4

2. W sptawach vry,6|ęnionych w ust.1 pkt 1ó, Spółdzielnię reptezentuje dwóch
dztałający ch Łączńe członków Rady Nadz otczei, upoważnio ny ch ptzez Radę.

3. Rada Nadzotcza maże żądać od Zarządu i ptacowników Spółdzielni wszelkich
rvyjaśnień i sptawozdań, przegladać ksiąi i dokumentrl oraż §pfa§/dzaćbezpośrednio stan
mią&o Spółdzielni,

4.RadaNadzotcza rczpatrale opinie i wnicrski zgłaszane puez tady kolonii. O spo-
sobie ich wykotzystania Rada powiadamia odpowiednio właściwą tadę kolonii. 1§

5. Rada Nadzorcza dokonuie oceny działalności rad kolonii, rozpatraje zglaszatew
§,m zaktesie wnioski i skargi. Rada Nadzotcza upta,wńona jest do uchylania uchwał rad ko-
lonii niezgodnych z pzepisami pfa\['a, statutu, uchwałami \Walnego Zgromadzenia i Radv
Nadzorczej , a t*kże gdy uchwały te flLruszaią zasadv tachunku ekonomicznego lub zasadri

w spółży cta społecznego. ls

§94. 1. Członek Rady Nadzorczej nie może zajnlosłać sĘ intetesami konkmenclj-
nymi wobec Spół&ielni, 4 w szczególności nie może być wspóInikiem lub członkiem
władz przedsiębiorcy ptowadzącego działalność konkurencyiną wobec Spółdzielni iub
przedsiębiotcy pozostającego ze Spółdzielnią * stosunkach gospodarczych.

2. Zakaz, o którym fnorra w ust.l, doqczy także małżonką członka Rady Nadzot-
czei, osoby pozostaiącei z członkiem Rady w stałltn pożyciu otaz krewnych i powinowa-

Ęch w linii ptostej i do drugiego stopnia linii bocznei.

3.Za zajmowanie się interesami konkutencyjnymi wobec Spółdzielni uznaje się w
szczególności zatrudnienie, posiadanie udziałów lub zasiadanie we władzach podmiotów
gospodatczych, któte śńadcząusługi lub dostatczajątałłaty §L tzecz Spółdzielni, jak rów-
ńeż ptawadzenie tal<tej dznłalności gospodatczej, któta §/_vmaga zawietanla umów cylrril-
nopfawn}rch ze spółdzielnią.

4.W ptzypadku natuszenia zakazu, o któlry-rn mowa w ust.1-3, Rada Nadzotcza
maże podjąć uchwałę o zawieszeniu członka Rady w pełnieniu czynności, zawtadamiaiąc o
t5lnr niezwłocznie zatząd" załząd w tetminie sześciu tygodni od dnia ofrzr,fiłpnla zaqriado-
mienia zwclłuje §(alne Zgromadzenie któte podejmuie uchwałę o uch,r,leniu zawieszenia lub
odwołaniu zauńeszonego czŁonka Rady. "'

§95. 1. Rada Nadzotcza wvbiefa ze swego gtona przewodniczącego, dwóch zastęp-

'rs §93 ust.i pkt.18 w btzmieniu ustalony-m mocą §1 pkt.ó8 lit.b tiret szóste uchwały z prąpisu aumer 1.

tzl §93 ust.4 w brzmieniu ustalonym rnocą §1 pkt.68 lit.c uchwały z prą,pisu numer 1.

l:o 
§93 ust.S w brzmieniu ustalonym mocą §1 pkt.68 §t.d uchwałr. z preypisu numer t.

tlt 
§94 ust.4 w brzmieniu ustalonym mocą §1 pkt.ó9 uchwałv wskazanei w ptzypisie numer 1.

x
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ców i sekretatza Rady. Rada powołuje Komisje Rewizyiną i może powołać inne komisje,
okeślaiąc iednocześnie zakres ich dz:r.,łańa.

2. Przewodniczący Ftaą Nadzorczej, j"go uastępcy i sektetarz stanowią jej prezv-
dium, Z*dantemprezydium iest organizowanie ptac Rady.

3. |skreśhĄ1l2
4. Komisja Rewizvina składa się z 3-5 osób, powołanych z grorra członków Rady

Nadzotczei na okres iei kadenc|i. Zadaaiem tei Komisji jest kontrolowanie prawidłowości,
celowcrści i rzetelności dziąŁańa Zarządu or^z ptzestrzegańa ptzepisów statutu. Komisia w
razie stwietdzenja nieprawidłowości ma pfa§/o zŁożegia wniosku do RaĄ Nadzotczej o
odwołanie członka Załządu,,

5. §7 pracach komisji Rady Nadzorczej mogą brać udział z głosem doradczym za*
proszeni przez Radę członkourie Spółdzielni nie będący członkami R"dy.

§96. fskreśloryy|131

§97. "o 1. Termin i porządek obmd ustala przewodniczący Rady Nadzorczej, a w
tazie iego nieobecnoŚci jego łastępca lub sektetarz. Przewodniczący Rady Nadzotczei, a w
tazte jego nie<rbecności iego żastępca, iest obowĘany do mlaŁańa posiedzenia Rady na pi-
§emny wniosek co najmniej 1/3 członków Rady tub na v,rriosek Zarządu. §f takim ptzy.
padku posiedzenie plename powinno się odbyć w tenninie cztemastu dni od daĘ złożeńa
wniosku, Na wniosek uptawnionych do żądanla zslołańa posiedzenia Rady w potządku
obrad posiedzenia powinny być zamieszczone ozrraczaneptzez tich spfa]ilv.

2. Zawiadamienie o terminie posiedzenią Rady wraz z potządkiem obtad dotęcza
się członkom Rady onz osobom uptawnionym do brania w nim udziału ptzynajmnie1 na
siedem dni ptzed wyzflaczsnym terminem. Do zawiadomienia powinny być dołączone pto-
jekty uchwał i inne mateńabr w sptawach, któte mająbyć rozpatlywane ptzez Radę.

3. Na posiedzeniu, przed zat§terdzetńem poządku obtad, członek Rady lub Za-
tządu mcrże zgłosić przewodniczącemu obtadom Rady wniosek o zmianę lub uzupełnienie
potządku obtad.

4. lM posiedzeniu Rady mogą btać adział osoby nie bęĄce czŁotkarń Spółdzielni
zaprosżone pneż pzewodniczącego Rady lub ppez p{owadzącego to posiedzeni" .2N6nką
Rady.

§97'. "u 1. PtowadzĄcy posiedzenie Rady sturietdza pnwidłowość jego zurołatlb i
zdolność d<r podeimowania uchwał.

2. Ptasladzącv posiedzenie kieruje iego przebiegiem, udzteLa głosu, zatządza głoso-
rł,anie otaz ogłasza wyniki.

3.lW sprawach formaĘch ptowadzący posiedzenie udziela głosu poza kolejnoścĘ
zglaszania s,tę. Za wnioski w sprawach formalnych uwaźa się wnioski doĘczące sposobu
obtadowania i głosowania.

4. Wnioski i oświadczenia do protokołu mo$ą Ęć zgjaszane ustnie lub na piśmie.

t:z 
§95 ust 3 skleślony mocą §1 pkt,70 uchwały wskazanej w ptzypisie nrrmer 1.

tll 
§9ó skreślony mocą §1 pkt,71 uchwały wskazanej w prą,pisie numet 1.

tx 
§97 w brzmieniu ustalony,m mocą §1 pkt.72 uchrvały wskazanej w przypisie numer 1.

135 
§971 dodany mocą §1 pkt.73 uchwały wskazanej w prą,pisie numer 1.

x
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§9?'. '' 1. §f sptawach rszpatrywanych na posiedzeniach plenarnych Rada podej-
muje tozsttzysrięcia w fotmie uchwał.

2. Spmwy umieszczone w porządku obrad posie&enia pleaamego Rady, a młłasz-
czakończane uchwałą powinny być wcześniej zaopiniow^fle przez właściwe komisje Rady
i w miatę potfzeby puez Zatząd otaz przez radcę prawnego.

3. [_}chwały Rady są podejmowane zwykŁą większością głosów, w obecności co
naimnie! połowy statutowej liczby jej członków, |ednakże w sprawach wymienionych w §93
ust.1 pkt.8 i pkt.91 uchwaĘ podejmowane są §r obecności co najmniej 2/3 członków Rady
Nadzotczei.

4. Głosowanie odbywa się iawnie, z wyiątkiem wyboru i odwołania członka Zatzą-
du. Na żądańe co najmniei dwóch obecnych członków Rady, ptzewodnicząq zebtania za-
uądza tajne głosowanie również w innych sprawach.

§973. Z obmd Rady sporządza się ptotokół, który iest podpisywany pruez pfie-
wodniczącego posiedzenia i sekrea tza Rady. 137

§97u. "'1. Komisja Radywybiem ze §\llego gfona puewodniczącego.

2. CzŁonek R dy, pracuiacy jednocześnie w kilku komisiach, możeĘć przewodni-
cląqm tyiko iednej z ńch.

3. Komisia uzgadńa stanow-isko ptzez głosowanie zw7kłą większością głosów.
Członek Komisii maze vz^sżdnić swoje zóańę odtębne kótkim zapisem w ptotokole z
ptac Komisji.

4. Ptcltokół z posiedzenia Komisji podpisuie ptzewod:eiczący Komisii.

5. Komisja Rady tozpatru|e §pra\ily: zlecorre puez fudę; zgŁoszone na \Walny-m

Zgromadzeniu, wniesione do Rady Nadzotczei, podięte z własnej iniciarywy po uzyskaniu
aptobaty RaĄ.

§97'. 'us L Rada wvbiem członków Zatządu Spółdzielni w głosowaniu tajnym spo-
śród nieogtańczonej liczby kandydatów. §fyboru dokonuje się na każdą z funk§i oddziel-
nie.

2. Po zgłoszeniu kandrvdatur Rada Nadzorcza ustala ostateczfią listę kandydatów w
potządku alfabetycznym, a przewodniczący obradom RadrJ zztządza wybranie komisii skru-
tacyjnej dla przeprow adzenta wyborów.

3. Głosuiący skreśla nazwiska kandydatów, na których nie głosuie.

4. Kattę wyborczą ,łzaaje sĘ ża nieważną gdy iiczba nie skrcślonych nazwisk jest

większa od jednego.

5. §fl pnypadkra gdy żaden z kandydatów nie uzyskał §T,mag3nej * zgodnie z ptze-
pisem §972 ust.3 - liczby głosów, głosowanie powtatza się na następnym posiedzeniu Rady,
a ]ista kandydatów powinna blć ponownie ustalona.

13ó

137

t38

139

§972 dodany mocą §1 pkt.73 uchwały wskazanej w prąpisie numer 1.

§973 dodan;, mocą §1 pkt.73 uchwaĘ wskazanej w ptzypisie numer 1.

§97a dodanv mocą §1 pkt.73 uchwały wskazanŁi w ptzypisie numer 1.

§975 dodany mocą §1 pkt.73 uchwały wskazanei w ptąpisie numer 1.
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3. Zanąd.

§98. 1. Zanądkietuie dzałdnośaąSpółdzielni otvz, teprczentuie jana zewnąaz.
2. Podeimowanie decyzii ńe zasftzeżonych w przepisach prawa lub w statucie clla

innych otganów Spółdzielni należy do Zatządu.

§99. t Zatząd, składa się z 21ub 3 osób, §r tym Prezesa i jego zastęp cy. Prczesa Za-
tządu wlÓiera w tajnym głoso:naniu Rada Nadzotcza. Pozostałych członków Zatządusvy_
bieta sl głosowaniu tajnym Rada Nadzotczl t7a wniosek Ptezesa lub w potozumieaiu z
Ptezesem. Członkiem Zalząd.umoże bf Główny Księgowy.

2. Z członkami Zauądu zatrudnionymi w Spółdzielni, Rada Nadzotcza nawięuie
stosunek pfucy na podstawie umo\il/y o pr"cę. '*

3. Członek Zarządumoże w każdej chwili zostać odwołany pzez Radę Nadzotczą.
Ponadto §7alne Zgromadzenie może odwołać tych członkóvł ZatzĘda,któłrm nie udzieli-
ło absolutodum. Odw oŁańe w1'lrnĘa pisemnego uzasadnienia. lal

4. Odwołanie członka Zatządu nie narusza uprawnień wynikaiących ze stosunku
prŹcy.

5- Z odwołanym członkiemZatząda stosunek ptaal tozwtę:uje Zatząd,Spółdzielni.
6. Do członków Załząda §tosuie się odpowiednio posfanowienia §94 ust.1-3.

§100. 1. Z_Yząd składa sptawozdania z działalności Radzie Nadzotczei, Ipalaemu
Zgtomadzeniu. 'o'

2. |,sklvśtoĄ 
la3

3. Zarząd obowĘzany iest informować Radę Nadzotczą z siedmiodniowpn ql_
Pzedzeniem o zamiatze za'watcja umo§ry, któ5j wartość świadczenia pueknczaw złotych
tównowartość 30.000 € (trrydryutu gięgl eum).1e

4.Zatząd informuje Radę Nadzorcząo bieżącej syttracii finansowej Spółdzielni,
chyba że Rada Nadzorcza zwolni Zatządz tega obowiązku.

5. Zarząd zobow%any jest do uczestrriczenia we wszystkich posiedzeniach Rady
Nadzotczej, chyba, że Rada Nadzotcza zwolrri Zasząd z tego obowiązku.

§101. Decy zje Zanądusą podeimowane w formie uchvrał.

§102. OŚ§ńadczenia woli za Spółdzielnię składają_dwaj członkowie Załządulub ie-
derr z nich łączńe z prokutentem lub pełnomocnikiem. 1a5

2. OŚwiadczenia, o których mowa w usŁ1, składa sĘ w ten sposób, że pod flaz§łą
Spółdzielni osoby upoważnione do ich składania zamieszczaja swoie p"aP.y.

§103.Zatząd może udzielić jednemu z członkóul Zanądu lub innej osobie pełno-

'ło §99 ust.2 w brzmieniu ustalonym mocą §1 pkt.74 uchwały wskazanej w przypisie numet 1.
14l §/ §99 ust.3 skorygowany ptzepisem §1 pkt.7 uchwały wskazanej w prz,vpisie numer 2.
1''2 

§100 ust.1 w brzmieniu ustalonym mocą §1 pkt.75 lit.a uchwały wskazanei w przJpisie numer 1.

'13 §100 ust.2 skteślony mocą §1 pkt 75 lit.b uchwały wska zanei w przypisie numer 1.
t+ł 

§100 ust.3 w brzmieniu ustalony"cr mocą §1 pkt.75 lit.c uch,*zły wskazanej w przypisie numer 1.
t+S 

§102 ust.2 w brzmieniu ustalonv-m mocą §1 pkt.76 uchwały wslraząlęi w ptąrpisie numer 1.
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mocnictq.a do dokonlwania czynności prawnych zwtązanvch z kierowaniem bieżącą dzia-
łalnoścŁ Spółdzielni lub jej wyo&ębnionei organizaryjnie i gospodatczo iednostki, a także
pełnomocnictwa do dokonywania czynności określonego rcdzaju lub czy,nności szczegól-
nych.

§t04. Regulamtn Zarządu okteśla podztał. czynności między czŁonkanj Zaruąóa,
rcdzai sptź§r zżsttzeżonych do decyzji kolegialnych, tryb obradowania i podejmowania
uchwał otaz'lnne §ptawy otganŁaclj ne Zatządu.

4. |skreślonj|16

§105. |skrcślaĄ

§106. [skreślonj|

§la7. [skreśloĄ

§108. [rźłzślo4y|

5. Rady Kolonii

§109.1. Kolonię stanowi budynek }ub zespół budynków Spółdzielni. Podziału
Spółdzielni na kolonie dokonuje Rada Nadzotcza.

2. Radę Kolonii wlóieta zebtanie mieszkańców tei Kolonii spośtód członków
mieszĘących na iei tetenie. Zębrz;nie to może odwołać członka Rady Kolonii ptzed upĘ-
wem kadencji. Uchwały pode|mowane są,ur głosouzaniu iawnvm, ie&lzl<ze na wniosek 1/5
członków uczestrriczących w danym zebtaniu zat:ządza sĘ głosowanie taine. Zebranla te
zwołuje Zarząd z własnej inicjaĘrłry, a także na wniosek 1/7a czŁo*ów mieszĘąclch w
danej Kolonii lub na wniosek Rady Koloni,ptzy czr"tn zawiadomienie o zwołaniu zebtania
powinno ztwietać informacje o jego czasie i miejscu oraz celu. Zauriadomień tych dokonuie
się na piśmie, co najmniei na 7 dni przed terminem zebtania, poptzęz wprrieszenie ogło-
szeń w biur ze Spółdzie|ń otaz w budynkach wchodzących w skład Kolooii. 1"

3. §( skład Radv Kolonii może być wybrany członek Spółdzielni któtego członko-
stwo iest ż§łpp'afie z posiadaniem krkalu w danei kolonii. Rada Kolonii wybiera ze s§/ego
gtoflaptzewodniczącego,jego zastępcę i sektetarzatady,któruy stanowiąiejprezydium. 1s

4. |sknślonj|l#
5. W przypadku usĘlienia członka Rady Kolonii, odwołania go lub utfatF mandatu

na jego mieisce na oktes do końca kadencji moźe wejść członek wybtany na nalblńszym
zebraniu mieszkańców Ę kolonii. Ustępujący członkowie Rady Kolonii mogą b}ć wybmni
ponownie. 150

6. KzdenĄa Rady Kolonii wy,nosi 3 lata.

7.lff/ pracach komis|i Rady Kolonii mogą brać również vdznł mieszkańcy kolonii

'16 Oddział4wrczditńeY (§105-§l08) skreślonymocą§1 pkt.77uchwaływskazanej wprzlpisienumet1.

'ł: 5109 ust.2 w brzmieniu ustalonvm mocą §1 pkt.?8 lit,a uchwĄ wskazanej rv prypisie numet 1.

1't8 
§109 ust.3 zdanie pierwsze w brzmieniu ustalonym §1 pkt.8 lit.a uchwały wskazattelw ptzypisie numet 2.

tło §109 ust.4 skreślony rnocą §1 pkt,78 lit.b uchwały wskazanei w ptzlpisie nutner 1,

rsn 
5109 ust.s w brzmieniu ustalonym mocą §1 pkt,78 lit.c uch,łzły wskazanej w przypisie numer 1.

x
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nie będący członkąmi Spółdzielni. Rada Kolonii może powołać komicje określaiac iedno-
cześnie zakres ich działatla.Is|

§110. 1. Dcl zaktesu dziaŁańa Rady Kolonii należy:

1) uchwalanie wniosków dotycząrych projektów planów gospodatczych Spółdzielni, w za-
ktesie odnoszącym się do kolonri,

2} podejmowanie uchwał w sptawach o istotnł,m znaczeniu dla gospodarki zasobami kolo-
tń otaz w obronie istotnych intetesów jej mieszkańców doĘczących watunków za-
mieszkiwania, a także wyrużańe opinii w sprawach dotycząqch gospodarki lokalami
niemieszkalnymi znaidującymi sĘ w obtębie kolonĄ 152

3) występowanie do Rady Nadzotczel z wnioskami o zbadanie dosttzeżonych nieptawi-
dłowości w funkcj onowaniu organów Spółdzielni"

4) inicjowanie i organizowanie pomocy i opieki społecznei na terenie kolonii,
5) współdziaŁańe z Zatządem i Radą Nadzorczą w rcŃzacji działań na tzecz kolonii,
6) współdziałanie z otganami samorządu terytodalnego onz otganami samorządu miesz-

kańców innych zasobów mieszkanio§r},ch,

7) wystęowańe z wnioskami dotyczącymi tulotzetia na tetenie kolonii placówek kultutai-
no-oświatowych, gospodarc zy ch i socialnych.

2. §7nioski Rad Kolonii powinny być rczpaazone ptzez Zatząd lub Radę Nadzor_
cząw tetminie 30 dni od dnia tclnzŁożetia.

3. Działalność Rady Kolonii nie może naruszać interesu Spółdzielni. Uchwały Rady
Kolonii wymienione w ust.1 pkt 2,są wĘżące dla Zatządui Rad,v Nadzotczej, jeże[nie na-
ruszilĄzasad rachunku ekonomicznego.

§111. Rada l(olonii publikuie do 31 rnlżcakażdego toku, sprawozdańe toczl7e ze
swej działalności na tablicy agŁoszeńw swojej Kolonii. 1§3

§112. Regulźmin Rad Kolonii określa tryb ich zwołł,wznia, obradowania i podej-
mowania uchwał. '5a

Rozdział YI - Gospodetka Społdzielni

§113. Spółdzielnia ptowadzt dziaŁalność gospodatczą na zasadacb mchunku eko-
nomicznego przy zapewnieniu korzyści członkom Spółdzielni.

2.Działalność gospodarcza Spółdzielni ptowadzona jest bezwynikowo, nad,wvżka
lub niedobór zwiększa odpowiednio koszty lub przychody gospodatki zasobami mieszka_
niowyrni w toku następnym.

§114. 1. Spółdzielnia prowadzi działa|ność na podstawie planów gospodatcątch.
2. Roczne sprawozdanie finansowe i roczne sptawozdanie Zatządw z działalności

Spółdzielni wykŁada się w lokalu Spółdzielni co najmniej na 15 dni ptzed tenninem §flalne-

x

tlt 
§109 ust.7 zdanie drugie dodane mocą §1 pkt 8 lit.b uchwał1, wskazanei w przypisie numer 2.

'sz §110 ust,1 pkt.Z w brzmieniu ustalonym mocą §1 pkt,79 uchwał;, wskazanei w przypisie aumer 1.
tsl 

§l l t w brzmieaiu ustalonym mocą §1 pkt,9 uchwały wskazanej w przypisie numer 2,
tSł 

§1 12 w brzmieniu ustalonym mocą §1 pkt.81 uchwały wskazanej w prąpisie numer 1.
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go Zgromadzensa, na którylrn mająbyć tozpattywane. Każdy czŁonek Spółdzielni ma piavzo

le przejrzeć i odpisać. W Spółdzielni przeprowadza się lusttac|ę wg tetminów okteślonych
w Prarvie Spółdzielczyro.'u'

3. Zaciagńęcle ptzez Spółdzielnię kredytu baakowego i zabezpieczenie tego ktedy-
tu w formie hipoteki może nasĘpić wyłącznie na nieruchomośą dla potzeb którei bęĄ
ptzeznaczone środki finansowe pochodzące z tego ktedprą i wy,maga pisemnei zgody
większości członkóvr SpółdzieĘ których pfa§/a do lokali mlięane sąz ąnieruchomoścĘ.

§l§. 1. Spółdzielnia §notzy fundusze:

1) udziałow1.,

2) zasobowy,

3) wkładów mieszkaniowych i budowlanych,

4) temontowy,

5) społeczno - kultutalny.

2. Saaty bilansowe Spółdzielni pokrywa się z funduszu zasobowego, a ,s7 częścr
ptzel<taczającej ten fundusz z pozostaĘch funduszy w następuiącej koleiności:

1) fundusz udzńłavły,
2) fundusz społeczno - kultualny,

3) fundusz femonto§ry,.

§116. Jeżeli §falne Zgromadzenie podejmie uchwałę o pfr.ezflaczeniu części nad-
§ryżki bilansowei §półdzielni do podziału pomiędzy członków Spółdzielni, podziału tego
dokonuie się propotcionalrrie do liczby posiadanych pfzez członkóur udziałów. §

Rozdział YI | |,s krcś lo nj| W

§l17. |skreśloĄ

§l18. |skreśhnj|

§ll9. ]skrcślłĄ

§l20.\skreśloĄ

§l2l. |tkrvślory|

§l22. |skreślonj|
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t55 
§114 ust.2 w btzmieniu ustalon;:m mocą §1 pkt.82 uchwały wskazanej w ptzypisie numet 1,

tsa 511ówbpmieniuustalooymmocą§1 pkt.83uchwaływskazaneiwptzypisienumet1.
l57 Rozdzta| WI ,Pąłpl{y Końtoae" (§117 - §122) skteślony mocą §1 pkt.84 uchwały wskazanei w prąpisie

numer 1.
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