Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik”
ul. Broniewskiego 65 c
58-309 Wałbrzych

tel. 748407100
mail:sekretariat@smgornik.pl

Podsumowanie wyników głosowań nad uchwałami
Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik”
w Wałbrzychu w roku 2018
Na podstawie § 92 ust.5 Statutu SM „Górnik” w Wałbrzychu, Zarząd, po
podsumowaniu wyników głosowań nad poszczególnymi uchwałami Walnego
Zgromadzenia Członków stwierdza, że w Walnym Zgromadzeniu Członków SM
„Górnik” udział wzięło 142 Członków.
Walne Zgromadzenie Członków SM „Górnik” podjęło Uchwały w sprawach :
UCHWAŁA NR 1: 133 za, 2 przeciw
Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za okres sprawozdawczy 2017 r.

UCHWAŁA NR 2 : 139 za, 2 przeciw
Zatwierdzenia sprawozdania
w Wałbrzychu za rok 2017.

finansowego

Spółdzielni

Mieszkaniowej

„Górnik”

UCHWAŁA NR 3: 133 za, 4 przeciw,
Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres sprawozdawczy 2017r

UCHWAŁA NR 4: 136 za, 4 przeciw
Absolutorium dla Członka Zarządu SM „Górnik”, inż. Krzysztofa Pączki, za rok 2017.

UCHWAŁA NR 5: 138 za, 4 przeciw,
Absolutorium dla Członka Zarządu SM „Górnik”, inż. Zbigniewa Pankiewicza, za rok 2017.

UCHWAŁA NR 6: 141 głosów za, 0 przeciw,
Absolutorium dla Członka Zarządu SM „Górnik”, mgr Anny Ruteckiej, za rok 2017.

UCHWAŁA NR 7: 140 za, 2 przeciw
Zatwierdzenia kierunków działalności gospodarczej SM „Górnik”

UCHWAŁA NR 8: 138 za, 3 przeciw
przeznaczenia pożytków i przychodów z własnej działalności gospodarczej Spółdzielni
Mieszkaniowej „Górnik” w Wałbrzychu.
Walne Zgromadzenie Członków postanowiło zatwierdzić przeznaczenie pożytków i przychodów
z własnej działalności gospodarczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” za rok 2017, po
opodatkowaniu – w wysokości 1 825 991,73 zł, jak poniżej:
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1. na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w zakresie
opłat wnoszonych do Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik”, obciążających członków
w wysokości 839 960,06 zł.
2. na zasilenie funduszu zasobowego w wysokości 100 000,00 zł.
3. pozostałą kwotę w wysokości 886 031,67 zł przeznaczyć na wspólny fundusz remontowy.
Walne Zgromadzenie Członków upoważniło Radę Nadzorczą SM „Górnik” do ustalenia zasad podziału
środków wymienionych w pkt 1.

UCHWAŁA NR 9: 138 za, 2 przeciw
oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań , jaką może zaciągnąć Spółdzielnia.
Walne Zgromadzenie Członków upoważniło Zarząd SM „Górnik” do zaciągnięcia zobowiązania w
wysokości do 1200 000,00 zł (słownie:
jeden milion dwieście tysięcy złotych),
z przeznaczeniem na termomodernizację budynku przy ul.Ogrodowej 3-3c w Głuszycy wraz ze zmianą
sposobu podgrzewania wody oraz zmianą sposobu ogrzewania nieruchomości z kotłowni węglowej
na kotłownię gazową.

UCHWAŁA NR 10: 138 za, 2 przeciw
Wprowadzenia zmian do Statutu Spółdzielni, wynikających ze zmiany Ustawy
o spółdzielniach mieszkaniowych;
Walne Zgromadzenie Członków podjęło uchwałę o zatwierdzeniu n/w zmian, wynikających
ze zmiany Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych:
§ 5 otrzymuje brzmienie:
1. Celem spółdzielni mieszkaniowej, zwanej dalej "spółdzielnią", jest zaspokajanie potrzeb
mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin, przez dostarczanie członkom
samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, a także lokali o innym
przeznaczeniu.
2. Spółdzielnia mieszkaniowa nie może odnosić korzyści majątkowych kosztem swoich członków, w
szczególności z tytułu przekształceń praw do lokali.
§ 6 otrzymuje brzmienie:
1. Przedmiotem działalności spółdzielni może być:
1) budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków spółdzielczych
lokatorskich praw do znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych;
2) budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków odrębnej własności
znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu, a także
ułamkowego udziału we współwłasności w garażach wielostanowiskowych;
3) budowanie lub nabywanie domów jednorodzinnych w celu przeniesienia na rzecz członków
własności tych domów;
4) udzielanie pomocy członkom w budowie przez nich budynków mieszkalnych lub domów
jednorodzinnych;
5) budowanie lub nabywanie budynków w celu wynajmowania lub sprzedaży znajdujących się w tych
budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu.
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§ 7 wykreśla się ust.2, w brzmieniu:
„2. Spółdzielnia może zarządzać nieruchomością nie stanowiącą jej mienia lub mienia jej członków na
podstawie umowy zawartej z właścicielem (współwłaścicielami) tej nieruchomości.”
§ 7 wykreśla się ust.3 w brzmieniu:
„3. Spółdzielnia współdziała na podstawie umów z samorządami lokalnymi. Dla zapewnienia tego
współdziałania spółdzielnia może stawiać do dyspozycji mieszkania uzyskane z eksmisji w zamian za
dostarczenie lokali socjalnych dla osób wskazanych przez spółdzielnię na podstawie tytułów
wykonawczych.”
§ 9 otrzymuje brzmienie:
1. Członkiem spółdzielni jest osoba fizyczna, choćby nie miała zdolności do czynności prawnych albo
miała ograniczoną zdolność do czynności prawnych:
1) której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego;
2) której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu;
3) której przysługuje roszczenie o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu
mieszkalnego;
4)
której przysługuje roszczenie o ustanowienie odrębnej własności lokalu, zwane dalej
„ekspektatywą własności”; lub
5)
będąca założycielem spółdzielni, z zastrzeżeniem przepisów ustawy o spółdzielniach
mieszkaniowych.
2. Członkami spółdzielni są oboje małżonkowie, jeżeli prawo do lokalu przysługuje im wspólnie, albo
jeżeli wspólnie ubiegają się o zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do
lokalu mieszkalnego albo prawa odrębnej własności lokalu.
3. Członkiem spółdzielni jest osoba prawna, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do
lokalu, ekspektatywa własności lub będąca założycielem spółdzielni, z zastrzeżeniem ustawy o
spółdzielniach mieszkaniowych. Osobie tej nie przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu
mieszkalnego.
4. Członkiem spółdzielni może być osoba, która nabyła prawo odrębnej własności lokalu.
Właścicielowi lokalu, który nie jest członkiem spółdzielni, przysługuje roszczenie o przyjęcie w
poczet członków spółdzielni. Przepis art. 16 ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze
stosuje się odpowiednio. Osoba, która nabyła prawo odrębnej własności lokalu, zachowuje
członkostwo w spółdzielni.
5. Członkostwo w spółdzielni powstaje z chwilą:
1) nabycia roszczenia o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego;
2) nabycia ekspektatywy własności;
3) zawarcia umowy nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
4) zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,
jeżeli członkostwo nie zostało nabyte wcześniej;
5) upływu terminu jednego roku, o którym mowa w art. 15 ust. 4 ustawy o spółdzielniach
mieszkaniowych, w przypadkach przewidzianych w art. 15 ust. 2 i 3 ustawy o spółdzielniach
mieszkaniowych, jeżeli przed upływem tego terminu jedna z osób, o których mowa w art. 15 ust. 2 lub
3, złożyła pisemne zapewnienie o gotowości zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego
lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, z zastrzeżeniem pkt 6;
6) prawomocnego rozstrzygnięcia przez sąd w postępowaniu nieprocesowym lub wyboru
dokonanego przez spółdzielnię, o których mowa w art. 15 ust. 4ustawy o spółdzielniach
mieszkaniowych, w przypadkach przewidzianych w art. 15 ust. 2 i 3 ustawy o spółdzielniach
mieszkaniowych, jeżeli pisemne zapewnienie o gotowości zawarcia umowy o ustanowienie
spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego zgłosiła więcej niż jedna osoba;
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7) wpisania spółdzielni do Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku osób będących założycielami
spółdzielni.
6.Przepisy ust. 1 i 3 stosuje się odpowiednio do osób, którym przysługuje prawo do miejsca
postojowego w garażu wielostanowiskowym lub garażu wolnostojącego, o których mowa w art. 1719
ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych lub do ułamkowego udziału we współwłasności garażu
wielostanowiskowego, o którym mowa w art. 271 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
7. Członkiem spółdzielni może być najemca, o którym mowa w art. 48 ust. 1 ustawy o spółdzielniach
mieszkaniowych. Przepisy dotyczące członkostwa właścicieli lokali stosuje się odpowiednio.
8. Jeżeli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo odrębnej własności lokalu albo
ekspektatywa własności należy do kilku osób, członkiem spółdzielni może być tylko jedna z nich,
chyba że przysługuje ono wspólnie małżonkom. W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych
rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez
spółdzielnię terminu wystąpienia do sądu, nie dłuższego niż 12 miesięcy, wyboru dokonuje
spółdzielnia. Do czasu rozstrzygnięcia, o którym mowa w zdaniu drugim, lub wyboru, o którym mowa
w zdaniu trzecim, osoby, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo
odrębnej własności lokalu albo ekspektatywa własności, mogą wyznaczyć spośród siebie
pełnomocnika w celu wykonywania uprawnień wynikających z członkostwa w spółdzielni.
§ 10 ust.1 otrzymuje brzmienie
Prawo wyboru w zakresie bycia członkiem spółdzielni przysługuje wyłącznie osobom dysponującym
prawem odrębnej własności lokalu. Warunkiem przyjęcia tych osób w poczet członków jest złożenie
deklaracji na piśmie, bez ponoszenia dodatkowych opłat.
§ 11 ust. 1 słowa : „ w ciągu trzech miesięcy” zastępuje się słowami „ z zachowaniem obowiązujących
przepisów prawa”, w związku z czym ust.1 otrzymał brzmienie:
„1. Decyzję o przyjęciu w poczet członków osób, o których mowa w § 10 podejmuje Zarząd w ciągu
jednego miesiąca od dnia złożenia deklaracji, a w sprawach skomplikowanych z zachowaniem
obowiązujących przepisów prawa.”
§ 11 wykreśla się ust.2, w brzmieniu:
„2. W razie decyzji odmownej w zawiadomieniu należy podać uzasadnienie decyzji oraz pouczenie o
prawie wniesienia odwołania do Rady Nadzorczej w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia.
Odwołanie powinno być rozpatrzone przez Radę Nadzorczą najpóźniej w ciągu 2 miesięcy od dnia
jego wniesienia. Decyzja Rady Nadzorczej jest ostateczna w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym.”
§ 12 uchylono, w brzmieniu:
„Zarząd może odmówić przyjęcia w poczet członków Spółdzielni osoby, która nie posiada praw do
lokalu w budynkach będących własnością lub współwłasnością Spółdzielni lub nabyła prawa, ale nie
odpowiada wymaganiom statutu, a w szczególności:
1. Została pozbawiona członkostwa poprzez wykluczenie lub wykreślenie, a przyczyna wykluczenia lub
wykreślenia nie ustała.
2. Nabyła w drodze umowy, zapisu lub dziedziczenia lokal obciążony długami, a dług wobec
Spółdzielni nie został uregulowany.”
§13 uchylono, w brzmieniu:
„1. Kolejność zaspokajania potrzeb lokalowych członków ustala się na podstawie dotychczas
zawartych umów określających kolejność przydziału, w kolejności numerów tych umów, a następnie
według daty przystąpienia do Spółdzielni.
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2. Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych członków oczekujących następuje zgodnie z art. 11 ust 2
ustawy z dnia 15.12.2000r o spółdzielniach mieszkaniowych ( z późn. zm.)oraz postanowieniami
statutu
3. W kolejności ustalonej zgodnie z treścią ust. 1 członek ma prawo do podpisania umowy o budowę
lokalu w każdej nowej inwestycji realizowanej przez Spółdzielnię, o ile w wyznaczonym przez Zarząd
terminie przystąpi do zawarcia umowy o budowę lokalu.”
§14 wykreślono pkt.1,2,3,4,8, w brzmieniu:
„1. Wpisowe dla Członków nowowstępujących do Spółdzielni wynosi ¼ minimalnego wynagrodzenia
za pracę , o którym mowa w ustawie z dn. 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (
Dz.U nr 200 poz 1679 z 2004 r. z późń zmianami) , a udział 500 zł.
2. Członek Spółdzielni ubiegający się o lokal mieszkalny lub garaż jest obowiązany zadeklarować jeden
udział, a członek ubiegający się o lokal użytkowy – 5 udziałów.
3. Wpisowe i zadeklarowane udziały członek jest obowiązany wpłacić do Spółdzielni w ciągu 14 dni
od dnia otrzymania zawiadomienia o uzyskaniu członkostwa. Nie wpłacenie wpisowego lub udziału w
tym terminie spowoduje wykreślenie z rejestru członków.
4. Członek nabywający kolejne prawa do lokalu każdorazowo wnosi udział w wysokości określonej w
§14 ust.1 statutu.
8. W razie śmierci członka współmałżonek wspólnie zamieszkały jest przyjmowany w poczet członków
z zaliczeniem wpisowego i udziałów wniesionych przez zmarłego członka.”
§ 15 wykreślono pkt.9), w brzmieniu:
„9) prawo do odwoływania się w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym od uchwał w sprawach
wynikających ze stosunku członkostwa, w sposób i w terminach określonych w statucie,”
§ 16 wykreślono pkt.pkt. 2) 3)5)7)9), w brzmieniu:
„2) wnieść wpisowe i zadeklarowane udziały,
3) wnieść wkład mieszkaniowy lub wkład budowlany chyba, że ubiega się o członkostwo jako
współmałżonek członka lub właściciel odrębnej własności lokalu,
5) zawiadomić Spółdzielnię o zmianie danych zawartych w deklaracji przystąpienia na członka,
7) uczestniczyć w pokrywaniu strat Spółdzielni do wysokości zadeklarowanych udziałów
9) zawiadamiać Spółdzielnię o zmianie danych zawartych w deklaracji członkowskiej,”
§ 18 wykreślono ust. 5, w brzmieniu:
„5. Od uchwały Rady Nadzorczej dotyczącej wykluczenia lub wykreślenia członka ze spółdzielni
członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia w ciągu 30 dni od dnia otrzymania tej
uchwały na piśmie wraz z uzasadnieniem.
W przypadku odwołań do Walnego Zgromadzenia winny one być przedmiotem obrad najbliższego
zebrania.”
§ 20 uchylono, w brzmieniu:
„1. Wkładem mieszkaniowym jest kwota wniesiona przez członka do Spółdzielni ubiegającego się o
spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu na pokrycie części członkowskiego kosztu budowy
mieszkania.
2. Wkładem budowlanym jest kwota wniesiona przez członka do Spółdzielni na pokrycie całości
kosztów budowy przypadających na jego lokal (mieszkalny lub użytkowy).
3. Wkładem garażowym jest kwota wniesiona przez członka do Spółdzielni na pokrycie całości
kosztów budowy przypadających na jego garaż.”
§ 21 uchylono, w brzmieniu:
„1. Członek ubiegający się o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego
wnosi wkład mieszkaniowy w wysokości odpowiadającej różnicy między kosztem budowy
przypadającym na jego lokal, a uzyskaną przez Spółdzielnię pomocą ze środków publicznych lub z
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innych środków . Jeżeli część wkładu mieszkaniowego została finansowana z zaciągniętego przez
Spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu, członek jest obowiązany
uczestniczyć w spłacie tego kredytu wraz z odsetkami w części przypadającej na jego lokal.
2. Członek Spółdzielni, ubiegający się o ustanowienie odrębnej własności lokalu, wnosi wkład
budowlany wg zasad określonych w statucie i umowie, w wysokości odpowiadającej całości kosztów
budowy przypadających na jego lokal.”
§ 22 otrzymał brzmienie:
1. Z osobą ubiegającą się o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego
spółdzielnia zawiera umowę o budowę lokalu. Umowa ta, zawarta w formie pisemnej pod rygorem
nieważności, powinna zobowiązywać strony do zawarcia, po wybudowaniu lokalu, umowy o
ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do tego lokalu, a ponadto powinna zawierać:
1) zobowiązanie osoby ubiegającej się o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu
do pokrywania kosztów zadania inwestycyjnego w części przypadającej na jej lokal przez wniesienie
wkładu mieszkaniowego określonego w umowie;
2) określenie zakresu rzeczowego robót realizowanego zadania inwestycyjnego, które będzie
stanowić podstawę ustalenia wysokości kosztów budowy lokalu;
3) określenie zasad ustalania wysokości kosztów budowy lokalu;
4) inne postanowienia określone w statucie.
2.Osoba, o której mowa w ust. 1, wnosi wkład mieszkaniowy według zasad określonych w statucie w
wysokości odpowiadającej różnicy między kosztem budowy przypadającym na jej lokal a uzyskaną
przez spółdzielnię pomocą ze środków publicznych lub z innych środków uzyskanych na
sfinansowanie kosztów budowy lokalu. Jeżeli część wkładu mieszkaniowego została sfinansowana z
zaciągniętego przez spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu, osoba, o
której mowa w ust. 1, jest obowiązana uczestniczyć w spłacie tego kredytu wraz z odsetkami w części
przypadającej na jej lokal.
3. Rozliczenie kosztów budowy następuje w terminie 6 miesięcy od dnia oddania budynku do
użytkowania.
§ 25 uchylono w brzmieniu:
„1. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego wygasa z chwilą ustania członkostwa oraz
w innych wypadkach określonych w niniejszym paragrafie.
2. Spółdzielnia może podjąć uchwałę o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu
mieszkalnego z następujących przyczyn:
1) jeżeli członek pomimo pisemnego upomnienia nadal używa lokal niezgodnie z jego
przeznaczeniem lub zaniedbuje obowiązki, dopuszczając do powstania szkód, lub niszczy urządzenia
przeznaczone do wspólnego korzystania przez mieszkańców albo wykracza w sposób rażący lub
uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali, lub
2) jeżeli członek jest w zwłoce z uiszczeniem opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o
spółdzielniach mieszkaniowych z 15.12.2000 r, za 6 miesięcy.
3.W wypadku gdy spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego przysługuje małżonkom,
spółdzielnia może podjąć uchwałę, o której mowa w ust. 2, wobec jednego albo obojga małżonków.
4. Do uchwały o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego stosuje się
odpowiednio przepisy ustawy - Prawo spółdzielcze o uchwale o wykluczeniu członka ze spółdzielni.
5. Z chwilą gdy wygaśnięcie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na
podstawie uchwały, o której mowa w ust.2, stanie się skuteczne, ustaje członkostwo w spółdzielni.”
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§ 26 otrzymał brzmienie:
1. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego wygasa z chwilą ustania członkostwa oraz
w innych wypadkach określonych w niniejszym paragrafie:
1) W przypadku zaległości z zapłatą opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o spółdzielniach
mieszkaniowych, za okres co najmniej 6 miesięcy, rażącego lub uporczywego wykraczania osoby
korzystającej z lokalu przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo niewłaściwego
zachowania tej osoby czyniącego korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym,
spółdzielnia może w trybie procesu żądać orzeczenia przez sąd o wygaśnięciu spółdzielczego
lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. Jeżeli podstawą żądania orzeczenia o wygaśnięciu
spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego jest zaleganie z zapłatą opłat, o których
mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, nie można orzec o wygaśnięciu
spółdzielczego lokatorskiego prawa do tego lokalu, jeżeli najpóźniej przed zamknięciem rozprawy
przed sądem pierwszej instancji, a jeżeli wniesiono apelację - przed sądem drugiej instancji członek
spółdzielni uiści wszystkie zaległe opłaty.
2) W przypadku gdy spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego przysługuje małżonkom
wspólnie, sąd może orzec o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego
wobec jednego z małżonków albo wobec obojga małżonków.
3) Z chwilą gdy orzeczenie sądu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1) i pkt 2), stanie się prawomocne,
spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego wygasa. W przypadku, o którym mowa w ust.
1 pkt.2), spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego wygasa wobec jednego z małżonków
albo wobec obojga małżonków.
2. W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego
spółdzielnia, z zastrzeżeniem art. 15 i art. 161ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ogłasza nie
później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia opróżnienia lokalu, zgodnie z postanowieniami statutu,
przetarg na ustanowienie odrębnej własności tego lokalu, zawiadamiając o przetargu w sposób
określony w statucie oraz przez publikację ogłoszenia w prasie lokalnej. Warunkiem przeniesienia
odrębnej własności lokalu jest wpłata wartości rynkowej lokalu.
3. Spółdzielnia nie przenosi odrębnej własności lokalu, jeżeli:
1) osoba, której przysługiwało spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, a której
prawo wygasło, zgłosi roszczenie o ponowne ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do
lokalu mieszkalnego w przypadku, o którym mowa w art. 161 ustawy o spółdzielniach
mieszkaniowych,
2) osoba, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, zgłosi roszczenie
o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do tego lokalu.
4.W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego spółdzielnia
wypłaca osobie uprawnionej wartość rynkową tego lokalu. Przysługująca osobie uprawnionej wartość
rynkowa nie może być wyższa od kwoty, jaką spółdzielnia uzyska od osoby obejmującej lokal w
wyniku przetargu przeprowadzonego przez spółdzielnię zgodnie z postanowieniami statutu.
5. Z wartości rynkowej lokalu potrąca się przypadającą na dany lokal część zobowiązań spółdzielni
związanych z budową, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o spółdzielniach
mieszkaniowych, w tym w szczególności niewniesiony wkład mieszkaniowy. Jeżeli spółdzielnia
skorzystała z pomocy uzyskanej ze środków publicznych lub z innych środków, potrąca się również
nominalną kwotę umorzenia kredytu lub dotacji, w części przypadającej na ten lokal oraz kwoty
zaległych opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, a także
koszty określenia wartości rynkowej lokalu.
6. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy
oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają osobę, na rzecz której
spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności lokalu.
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7. Warunkiem wypłaty, o której mowa w ust.4, jest opróżnienie lokalu.
8. Przepisów ust. 2 nie stosuje się do lokali mieszkalnych wybudowanych przy wykorzystaniu
finansowania zwrotnego, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 26 października 1995 r. o
niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Dla takich lokali, w przypadku
wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielnia mieszkaniowa
może ustanowić spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego wyłącznie na rzecz osób
spełniających warunki, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 26 października 1995 r.
o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.
9. W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, gdy ten
lokal nie podlega zbyciu w drodze przetargu na podstawie ust.4, spółdzielnia zwraca osobie
uprawnionej wniesiony wkład mieszkaniowy albo jego wniesioną część, zwaloryzowane według
wartości rynkowej lokalu. W rozliczeniu tym nie uwzględnia się długu obciążającego członka
spółdzielni z tytułu przypadającej na niego części zaciągniętego przez spółdzielnię kredytu na
sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu wraz z odsetkami, o którym mowa w art. 10 ust. 2
ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
10.W przypadku, o którym mowa w ust.8, warunkiem zwrotu wartości wkładu mieszkaniowego albo
jego części jest:
1) wniesienie wkładu mieszkaniowego przez członka spółdzielni i zawarcie umowy o ustanowienie
spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, do którego wygasło prawo przysługujące
innej osobie;
2)
opróżnienie lokalu, chyba że członek spółdzielni zawierający umowę o ustanowienie
spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, do którego wygasło prawo przysługujące
innej osobie, wyrazi pisemną zgodę na dokonanie wypłaty pomimo nieopróżnienia lokalu.
11. W przypadku, o którym mowa w ust.10 pkt 1, z wkładu mieszkaniowego potrąca się kwoty
zaległych opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, a także
koszty określenia wartości rynkowej lokalu.
12. Członek spółdzielni zawierający umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do
lokalu mieszkalnego, do którego wygasło prawo przysługujące innej osobie, wnosi wkład
mieszkaniowy w wysokości, o której mowa w ust. 9, oraz zobowiązuje się do spłaty długu
obciążającego tę osobę z tytułu przypadającej na nią części zaciągniętego przez spółdzielnię kredytu
na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu wraz z odsetkami.
13. Umowa o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, zawarta z
inną osobą przed wygaśnięciem prawa do tego lokalu, jest nieważna.
§ 27 uchylono, w brzmieniu:
„1. W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego Spółdzielnia
wypłaca osobie uprawnionej wartość rynkową tego lokalu.
Przysługująca osobie uprawnionej wartość rynkowa nie może być wyższa od kwoty, jaką spółdzielnia
uzyska od osoby obejmującej lokal w wyniku przetargu przeprowadzonego przez spółdzielnię zgodnie
z postanowieniami statutu.
2. Z wartości rynkowej lokalu potrąca się przypadającą na dany lokal część zobowiązań spółdzielni
związanych z budową, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
z 15.12.2000 r. (z późn. zm.), w tym w szczególności niewniesiony wkład mieszkaniowy. Jeżeli
spółdzielnia skorzystała z pomocy uzyskanej ze środków publicznych lub z innych środków, potrąca się
również nominalną kwotę umorzenia kredytu lub dotacji, w części przypadającej na ten lokal oraz
kwoty zaległych opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z
15.12.2000 r.( z późn. zm.), a także koszty określenia wartości rynkowej lokalu.
3. Warunkiem wypłaty, o której mowa w ust. 1, jest opróżnienie lokalu.”
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§ 30 ust.1 otrzymał brzmienie:
Po ustaniu małżeństwa wskutek rozwodu lub po unieważnieniu małżeństwa małżonkowie
zawiadamiają spółdzielnię, któremu z nich przypadło spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu
mieszkalnego. Do momentu zawiadomienia spółdzielni o tym, komu przypadło spółdzielcze
lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, małżonkowie, których małżeństwo zostało rozwiązane
przez rozwód lub unieważnione, odpowiadają solidarnie za opłaty, o których mowa w art. 4 ust. 1
ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
§ 30 ust. 2 uchylono, w brzmieniu:
„2. Jeżeli małżonkowie nie dokonają czynności, o których mowa w ust. 1, spółdzielnia wyznaczy im w
tym celu dodatkowy termin, nie krótszy niż 6 miesięcy, uprzedzając o skutkach, jakie może
spowodować jego niezachowanie. Po bezskutecznym upływie tego terminu spółdzielnia może podjąć
uchwałę o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu.”
§ 30 ust.3 otrzymał brzmienie:
Z chwilą śmierci jednego z małżonków spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, które
przysługiwało obojgu małżonkom, przypada drugiemu małżonkowi.
Przepis jw. nie narusza uprawnień spadkobierców do dziedziczenia wkładu.
§ 30 ust. 4 uchylono, w brzmieniu:
4.Przepis ust. 3 nie narusza uprawnień spadkobierców do dziedziczenia wkładu.
§ 30 ust. 5 otrzymał brzmienie:
1) W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w
następstwie
śmierci
uprawnionego
lub
w
przypadkach,
o których mowa w § 22, roszczenia o zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego
prawa do lokalu mieszkalnego przysługują jego osobom bliskim.
2) Umowy, o których mowa w ust.5 pkt 1), zawiera się na warunkach określonych w dotychczasowej
umowie o ustanowieniu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.
3) W przypadku śmierci osoby, o której mowa w § 22, w okresie oczekiwania na zawarcie umowy o
ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego osobom, o których mowa w
ust.5 pkt 1), które miały wspólnie z osobą, o której mowa w § 22, zamieszkać w tym lokalu,
przysługują roszczenia o zawarcie umowy zgodnie z postanowieniami umowy o budowę lokalu.
4) Do zachowania roszczeń, o których mowa w ust.5 pkt 1) i 3), konieczne jest złożenie w terminie
jednego roku pisemnego zapewnienia o gotowości zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego
lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych,
rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym, biorąc pod uwagę w szczególności okoliczność, czy
osoba uprawniona na podstawie ust. 1 zamieszkiwała z byłym członkiem. Po bezskutecznym upływie
wyznaczonego przez spółdzielnię terminu wystąpienia do sądu, wyboru dokonuje spółdzielnia. Jeżeli
o roszczeniu rozstrzygał sąd, osoby, które pozostawały w sporze, niezwłocznie zawiadamiają o tym
spółdzielnię. Do momentu zawiadomienia spółdzielni o tym, komu przypadło spółdzielcze lokatorskie
prawo do lokalu mieszkalnego, osoby te odpowiadają solidarnie za opłaty, o których mowa w art. 4
ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
5) Osoba, o której mowa w ust.5 pkt 3, staje się stroną umowy o budowę lokalu wiążącej osobę, o
której mowa w § 22.
6) W wypadku wygaśnięcia roszczeń lub braku uprawnionych osób, o których mowa w ust.5 pkt 3),
spółdzielnia wypłaca osobie uprawnionej wartość rynkową tego lokalu ustaloną zgodnie z § 26.
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7) W wypadku ustania członkostwa w okresie poprzedzającym zawarcie umowy o budowę lokalu
osobom, o których mowa w ust.5 pkt 3, przysługują roszczenia o przyjęcie do spółdzielni i zawarcie
umowy.
§ 30 ust. 6 uchylono, w brzmieniu:
„6.W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na podstawie
§ 26 lub niedokonania czynności, o których mowa w ust. 3, roszczenia o przyjęcie do spółdzielni i
zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego
przysługują małżonkowi, dzieciom i innym osobom bliskim.”
§ 32 otrzymuje brzmienie:
1. Z osobą ubiegającą się o ustanowienie odrębnej własności lokalu spółdzielnia zawiera umowę o
budowę lokalu. Umowa ta, zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności, powinna
zobowiązywać strony do zawarcia, po wybudowaniu lokalu, umowy o ustanowienie odrębnej
własności tego lokalu, a ponadto powinna zawierać:
1) zobowiązanie osoby ubiegającej się o ustanowienie odrębnej własności lokalu do pokrywania
kosztów zadania inwestycyjnego w części przypadającej na jej lokal przez wniesienie wkładu
budowlanego określonego w umowie;
2) określenie zakresu rzeczowego robót realizowanego zadania inwestycyjnego, które będzie
stanowić podstawę ustalenia wysokości kosztów budowy lokalu;
3) określenie zasad ustalania wysokości kosztów budowy lokalu;
4) określenie rodzaju, położenia i powierzchni lokalu oraz pomieszczeń do niego przynależnych;
5) inne postanowienia określone w statucie.
2. Osoba, o której mowa w ust. 1, wnosi wkład budowlany według zasad określonych w statucie i w
umowie, o której mowa w ust. 1, w wysokości odpowiadającej całości kosztów budowy
przypadających na jej lokal. Jeżeli część wkładu budowlanego została sfinansowana z zaciągniętego
przez spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu, osoba ta jest obowiązana
do spłaty tego kredytu wraz z odsetkami w części przypadającej na jej lokal.
3. Przepisy ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 nie dotyczą osób, które zawierają umowę o budowę
bezpośrednio z wykonawcą robót budowlanych, w przypadku zadań nieobejmujących nieruchomości
wspólnych lub części wspólnych.
4. Rozliczenie kosztów budowy następuje w terminie 3 miesięcy od dnia oddania budynku do
użytkowania. Po upływie tego terminu roszczenie spółdzielni o uzupełnienie wkładu budowlanego
wygasa.
§ 33 otrzymuje brzmienie:
1. Z chwilą zawarcia umowy, o której mowa w § 32 ust. 1, powstaje ekspektatywa własności.
Ekspektatywa własności jest zbywalna wraz z wkładem budowlanym albo jego wniesioną częścią,
przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji.
2. Nabycie ekspektatywy własności obejmuje również wniesiony wkład budowlany albo jego część.
3. Umowa zbycia ekspektatywy własności powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.
§ 34 otrzymuje brzmienie:
1. Umowa o budowę lokalu ulega rozwiązaniu w wyniku jej wypowiedzenia przez spółdzielnię lub
osobę, o której mowa w § 22 ust. 1.
2. Spółdzielnia może wypowiedzieć umowę o budowę lokalu, gdy osoba, o której mowa w § 22 ust.
1, lub jej następca prawny, z przyczyn leżących po ich stronie, nie dotrzymali tych warunków umowy
określonych w § 22 ust. 1 pkt 1 i 5, bez których dalsza realizacja zadania inwestycyjnego lub
ustanowienie odrębnej własności lokali wzniesionych w ramach wspólnie realizowanego zadania
inwestycyjnego byłoby niemożliwe albo poważnie utrudnione.
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3. Wypowiedzenie może nastąpić na 3 miesiące naprzód na koniec kwartału kalendarzowego, chyba że
strony postanowią w umowie inaczej.
§ 45 wykreślono ust.2, w brzmieniu:
2. Pierwszeństwo wynajęcia lokalu mieszkalnego przysługuje członkom spółdzielni.
§ 47 ust.2: cyfrę „3” zastępuje się cyfrą”6”, przez co otrzymuje brzmienie:
2. Spółdzielnia mieszkaniowa zawiera umowę, o której mowa w ust. 1, w terminie 6 miesięcy od dnia
złożenia wniosku przez osobę uprawnioną, chyba że nieruchomość posiada nieuregulowany stan
prawny w rozumieniu art. 113 ust. 6
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub spółdzielni nie przysługuje
prawo własności lub użytkowania wieczystego gruntu, na którym wybudowała sama budynek lub
wybudowali go jej poprzednicy prawni.
§ 49 ust.2: cyfrę „3” zastępuje się cyfrą”6”, przez co otrzymuje brzmienie:
2. Spółdzielnia mieszkaniowa zawiera umowę, o której mowa w ust. 1, w terminie 6 miesięcy od dnia
złożenia wniosku przez osobę uprawnioną, chyba że nieruchomość posiada nieuregulowany stan
prawny w rozumieniu art. 113 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami lub spółdzielni nie przysługuje prawo własności lub użytkowania wieczystego
gruntu, na którym wybudowała budynek lub wybudowali go jej poprzednicy prawni.
§ 54 otrzymuje brzmienie:
Wartością rynkową lokalu w rozumieniu ustawy jest wartość określona na podstawie przepisów działu
IV rozdziału 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr
102, poz. 651, z późn. zm.).
§ 57 uchylono, w brzmieniu
Zamiana mieszkania między osobą korzystającą z lokalu spółdzielczego na zasadzie umowy najmu i
najemcą lokalu pozostającego w dyspozycji gminy lub innego właściciela uzależniona jest od
wyrażenia zgody i zawarcia umowy najmu mieszkania przez organ gminy lub innego właściciela.
§ 59 uchylono, w brzmieniu
Spółdzielnia prowadzi ewidencję wniosków o zamianę mieszkań i udostępnia je osobom
zainteresowanym.
§ 62 ust.6 pkt.2) otrzymuje brzmienie:
2) ewidencję i rozliczenie wpływów i wydatków funduszu remontowego, o którym mowa w art. 6 ust.
3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych; ewidencja i rozliczenie wpływów i wydatków funduszu
remontowego na poszczególne nieruchomości powinny uwzględniać wszystkie wpływy i wydatki
funduszu remontowego tych nieruchomości.
§ 68 otrzymuje brzmienie:
1. Członkostwo w spółdzielni ustaje z chwilą:
1) wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego;
2) zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub udziału w tym prawie;
3) zbycia prawa odrębnej własności lokalu lub udziału w tym prawie;
4) zbycia ekspektatywy własności lub udziału w tym prawie;
5)
wygaśnięcia roszczenia o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu
mieszkalnego;
6) rozwiązania umowy o budowę lokalu, o której mowa w § 32.
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2. Członkostwo w spółdzielni ustaje także w przypadkach określonych w art. 241 ust. 1 i art. 26 ustawy
o spółdzielniach mieszkaniowych. Do osób, które w następstwie tego utraciły członkostwo w
spółdzielni, przepisy art. 108b ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze dotyczące
członków spółdzielni stosuje się odpowiednio.
3. Jeżeli członkowi przysługuje w danej spółdzielni więcej niż jeden tytuł prawny do lokalu będący
podstawą uzyskania członkostwa, utrata członkostwa następuje dopiero w przypadku utraty
wszystkich tytułów prawnych do lokali w ramach tej spółdzielni. Przepis ten stosuje się odpowiednio
do członka, który jest stroną umowy lub umów o budowę lokalu lub lokali.
4. Członkostwo osób będących założycielami spółdzielni ustaje, jeżeli w ciągu trzech lat od chwili
wpisania spółdzielni do Krajowego Rejestru Sądowego spółdzielnia nie ustanowi na ich rzecz
spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, prawa odrębnej własności lokalu albo nie
dojdzie do zawarcia umowy o budowę lokalu.
§ 69 ust.1 otrzymuje brzmienie:
1.Osoba będąca założycielem spółdzielni oraz właściciel lokalu będący członkiem spółdzielni może
wystąpić z niej za wypowiedzeniem.
§ 69 ust.2: cyfrę „3”zastępuje się cyfrą”1”, przez co otrzymuje on brzmienie:
2. Okres wypowiedzenia wynosi 1miesiąc i rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca
kalendarzowego następującego po dniu zgłoszenia wystąpienia. Za porozumieniem stron okres
wypowiedzenia może być skrócony.
§ 71 uchylono, w brzmieniu:
1. Członek może być wykluczony ze Spółdzielni w wypadku, gdy z jego winy dalsze pozostawanie w
Spółdzielni nie da się pogodzić z postanowieniami statutu lub zasadami współżycia społecznego.
2. Wykluczenie może nastąpić w szczególności, gdy członek:
1) świadomie szkodzi Spółdzielni lub działa wbrew jej interesom doprowadzając do szkód
majątkowych,
2) poważnie narusza zasady współżycia społecznego,
3) uporczywie narusza postanowienia statutu, regulaminów i innych uchwał organów Spółdzielni,
4) uporczywie uchyla się od wykonania istotnych zobowiązań wobec Spółdzielni, a w szczególności
gdy nie uiszcza w terminie opłat za używanie lokalu,
5) świadomie wprowadza Spółdzielnię w błąd w celu uzyskania określonych uprawnień.
§ 72 uchylono, w brzmieniu:
1. Członek Spółdzielni nie wykonujący obowiązków statutowych z przyczyn przez niego nie
zawinionych może być pozbawiony członkostwa przez wykreślenie z rejestru członków Spółdzielni
2. Wykreślenie może nastąpić:
1) gdy członek utracił spółdzielcze prawo do lokalu w wyniku podziału majątku, na mocy którego
prawo do lokalu przypadło byłemu małżonkowi członka Spółdzielni,
2) zbył lub zrzekł się spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, jeśli było to jedyne jego
prawo do lokalu w Spółdzielni i nie wypowiedział stosunku członkostwa,
3) zbył ekspektatywę prawa odrębnej własności, jeśli było to jedyne prawo do lokalu w
Spółdzielni i nie wypowiedział stosunku członkostwa,
4) utracił spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu w postępowaniu egzekucyjnym jeśli było to
jedyne jego prawo do lokalu w Spółdzielni,
5) zbył lub utracił prawo odrębnej własności lokalu, jeśli było to jedyne jego prawo do lokalu w
Spółdzielni i nie złożył rezygnacji z członkostwa,
6) posiada własność lokalu w nieruchomości wspólnoty mieszkaniowej, w której Spółdzielnia nie
wykonuje zarządu powierzonego,
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§ 73 uchylono, w brzmieniu:
1. Wykluczenia lub wykreślenia członka z rejestru dokonuje Rada Nadzorcza,po uprzednim jego
wysłuchaniu
Zawiadomienia o posiedzeniu Rady wysyła się na podany przez Członka adres.
Zawiadomienie zwrócone z powodu nie zgłoszenia przez Członka zmiany adresu pozwala na podjęcie
przez Radę uchwały o wykluczeniu lub wykreśleniu bez udziału Członka .
2. Rada Nadzorcza ma obowiązek zawiadomić na piśmie Członka o wykluczeniu lub wykreśleniu wraz
z uzasadnieniem podjętej uchwały w tym przedmiocie, w terminie dwóch tygodni od podjęcia
uchwały. Zawiadomienie zwrócone z powodu nie zgłoszenia przez członka zmiany podanego przez
niego adresu ma moc prawną doręczenia.
3. Wykluczony lub wykreślony Członek Spółdzielni ma prawo odwołać się od uchwały o wykluczeniu
bądź wykreśleniu do Walnego Zgromadzenia Członków, w terminie 30 dni od dnia otrzymania
uchwały, może także zaskarżyć uchwałę
Rady Nadzorczej do Sądu, w terminie sześciu tygodni od dnia doręczenia Członkowi zaskarżonej
uchwały, z zachowaniem przepisów art.42 prawa spółdzielczego.
4. Odwołujący się członek Spółdzielni ma prawo być obecny przy rozpatrywaniu odwołania i powinien
być zawiadomiony o terminie Walnego Zgromadzenia, co najmniej na trzy tygodnie przed tym
terminem.
5. Wykluczenie bądź wykreślenie staje się skuteczne z chwilą :
1) bezskutecznego upływu terminu do zaskarżenia do Sądu uchwały Rady Nadzorczej, chyba że
Członek przed upływem tego terminu wniósł odwołanie od uchwały Rady do Walnego Zgromadzenia,
2) bezskutecznego upływu terminu do wniesienia do Walnego Zgromadzenia odwołania od uchwały
Rady Nadzorczej, jeżeli termin ten jest dłuższy od terminu zaskarżenia do Sądu uchwały Rady,
3) bezskutecznego upływu terminu do zaskarżenia do Sądu uchwały Walnego Zgromadzenia,
4) prawomocnego oddalenia przez Sąd powództwa o uchylenie uchwały Rady Nadzorczej albo
Walnego Zgromadzenia.
§ 74 uchylono, w brzmieniu:
Członka zmarłego skreśla się z rejestru członków Spółdzielni ze skutkiem od dnia, w którym nastąpiła
śmierć, a gdy chodzi o osobę prawną, ze skutkiem od dnia wykreślenia osoby prawnej z Krajowego
Rejestru Sądowego lub innego rejestru osób prawnych.
§ 75 ust.2 otrzymuje brzmienie:
„2. osoba ubiegająca się o ustanowienie odrębnej własności lokalu garażowego lub miejsca
postojowego w wielostanowiskowym lokalu garażowym obowiązana jest wnieść wkład budowlany z
zachowaniem postanowień art.18 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych „
§ 76 uchylono, w brzmieniu:
Członek ubiegający się o prawo odrębnej własności garażu obowiązany jest wnieść wkład garażowy
odpowiadający całości kosztów budowy przypadających na garaż.
§ 77 uchylono, w brzmieniu:
Własnościowe prawo do garażu jest zbywalne, podlega dziedziczeniu i egzekucji.
§ 78 uchylono, w brzmieniu:
Do wygaśnięcia spółdzielczego prawa do garażu mają zastosowanie odpowiednio przepisy
spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
§ 79 słowo „członkiem” zastępuje się słowami „osobą, która będzie właścicielem lub najemcą
garażu”, oraz wykreślono słowa: „przez członków”, w związku z czym otrzymuje brzmienie:
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„Warunki korzystania z garaży, finansowania ich budowy oraz rozliczeń z tego tytułu określa umowa,
którą Spółdzielnia powinna zawrzeć z osobą, która będzie właścicielem lub najemcą garażu, przed
oddaniem garażu w używanie. Umowa ta powinna być zgodna z postanowieniami statutu oraz
szczegółowymi zasadami korzystania z garaży, finansowania ich budowy oraz rozliczeń z tego tytułu ,
uchwalonymi przez Radę Nadzorczą.
§ 82 pkt.3 wykreślono ostatnie zdanie, w brzmieniu:
Dotyczy to również członków spółdzielni, którzy uzyskali członkostwo w trybie art.3 ust. 2 ustawy o
spółdzielniach mieszkaniowych z 15.12.2000 r. ( z późn. zm.).
§ 83 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
Członek może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika.
Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być
udzielane na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu walnego zgromadzenia. Lista
pełnomocnictw podlega odczytaniu po rozpoczęciu walnego zgromadzenia. Przepisu art.36 § 3 zdanie
pierwsze ustawy z dnia 16 września 1982 roku – Prawo spółdzielcze nie stosuje się.
§ 90 ust.4 wykreśla się zdanie, w brzmieniu:
Jednakże prawo zaskarżenia uchwały w sprawie wykluczenia albo wykreślenia członka przysługuje
wyłącznie członkowi wykluczonemu albo wykreślonemu.
§ 96 wykreśla się z ust.1 pkt.10), w brzmieniu
10) uchwalanie zasad rozliczania kosztów budowy,
§ 96 z ust. 13) wykreśla się słowa:
„finansowanie ich oraz rozliczeń z tego tytułu,”
§ 96 wykreśla się z ust.1 pkt.18), w brzmieniu:
„18) podejmowanie uchwał w sprawie pozbawienia członkostwa przez wykreślenie lub wykluczenie z
rejestru Członków Spółdzielni,”
§104 ust.2 pkt 1) wykreśla się słowa:
„oraz przydziału lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży,””

UCHWAŁA NR 11: 139 za, 2 przeciw
Wprowadzenia zmian do Statutu Spółdzielni,
Walne Zgromadzenie Członków podjęło uchwałę o zatwierdzeniu n/w zmian:
1. § 2 ust.2 wykreśla się słowo „Mieroszów”
2. § 62 ust. 12 wykreśla się zapis: „(Dz.U.2003.119.1116, zpóźn.zm.)”
3. § 62 ust. 12 dodaje się zdanie, w brzmieniu:
„Zawiadomienia dokonuje Zarząd Spółdzielni poprzez włożenie pisemnych informacji do euroskrzynek pocztowych przypisanych do lokali mieszkalnych bądź listem zwykłym do osób, które podały
inny adres do korespondencji albo drogą elektroniczną.”
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4. § 88 ust.4 otrzymuje brzmienie:
„4. Zawiadomienia dokonuje Zarząd Spółdzielni poprzez włożenie pisemnych informacji do euroskrzynek pocztowych przypisanych do lokali członków zamieszkałych bądź użytkujących lokale na
terenie Spółdzielni albo drogą elektroniczną oraz listem zwykłym członków oczekujących na
ustanowienie prawa do lokalu i członkom, którzy podali inny adres do korespondencji.
5. § 91 ust.3 otrzymuje brzmienie:
3. Na każdej części Walnego Zgromadzenia, w głosowaniu jawnym wybierana jest- zwykłą większością
głosów, spośród członków przynależących do danej części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Komisja mandatowo skrutacyjna oraz d/s wniosków, w składzie, co najmniej 2 osób.
Do zadań Komisji należy:
a) sprawdzenie kompletności listy obecności oraz ważności mandatów pełnomocników osób
prawnych – członków Spółdzielni oraz przedstawicieli osób z ograniczoną lub pozbawiona zdolności
do czynności prawnych,
b) sprawdzenie prawidłowości zwołania danej części Walnego Zgromadzenia i zdolności do
podejmowania uchwał,
c) dokonywanie na zarządzenie przewodniczącego danej części Zgromadzenia, obliczeń wyników
głosowania i podanie tych wyników przewodniczącemu, wykonywanie innych czynności związanych z
obsługą głosowania tajnego lub jawnego.
„d) uporządkowanie wniosków zgłoszonych w trakcie obrad z podziałem na :
- wnioski kwalifikujące się do przyjęcia, w takim przypadku należy wskazać organ Spółdzielni
odpowiedzialny za realizację wniosku,
- na wnioski kwalifikujące się do odrzucenia i przygotowanie projektu uchwały w tym zakresie,”
6. § 91 ust.4 wyraz „Komisje” zastępuje się wyrazem „Komisja”
7. § 91 ust.5 wyrazy „Komisje sporządzają” zastępuje się wyrazami „Komisja sporządza”
8. § 91 ust.6 otrzymuje brzmienie:
„6. Przewodniczący Komisji składa Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z czynności komisji.
Protokół ten przekazywany jest sekretarzowi danej części Walnego Zgromadzenia.”
9. § 104 ust.2 pkt 2) wykreśla się wyrazy „i programów działalności społecznej, kulturalnej i
oświatowej.””

UCHWAŁA NR 12: 137 za, 4 przeciw
sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu - działka nr 431/13, położona w
Wałbrzychu przy ul. Broniewskiego - na rzecz TAURON POLSKA ENERGIA S.A.
Walne Zgromadzenie Członków upoważniło Zarząd Spółdzielni do sprzedaży prawa wieczystego
użytkowania gruntu - działka nr 431/13 o powierzchni 30 m2 , położona w Wałbrzychu przy ul.
Broniewskiego - na rzecz TAURON POLSKA ENERGIA S.A.
Na działce jw. znajduje się transformatorowa stacja kontenerowa, której właścicielem jest Spółka
Akcyjna TAURON POLSKA ENERGIA.
Cena sprzedaży zostanie ustalona zgodnie z wyceną, sporządzoną przez rzeczoznawcę majątkowego.

UCHWAŁA NR 13: 131 za, 2 przeciw
sprzedaży nieruchomości – budynek kotłowni wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu,
działka nr 414/11 przy ul. Łukasiewicza 55A w Głuszycy - na rzecz DZT Service & Heat Sp. z o.o.
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Walne Zgromadzenie Członków upoważniło Zarząd do sprzedaży nieruchomości – budynek kotłowni
wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu, działka nr 414/11 przy ul. Łukasiewicza w Głuszycy na rzecz DZT Service & Heat Sp. z o.o.
Spółka DZT Service & Heat jest dostawcą ciepła do budynków przy ul. Łukasiewicza w Głuszycy i
dzierżawi od SM „Górnik” budynek kotłowni jw.
W związku z planowaną modernizacją systemu cieplnego Zarząd Spółki DZT Service & Heat skierował
do SM „Górnik” wniosek o umożliwienie zakupu nieruchomości wraz z gruntem.
Cena sprzedaży zostanie ustalona zgodnie z wyceną, sporządzoną przez rzeczoznawcę majątkowego.

UCHWAŁA NR 14: 136 za,1 przeciw
wyboru Delegata na Zjazd Krajowego Związku Rewizyjnego w roku 2019, którym został
pan Krzysztof Pączka
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