
                                                                      
 

 

 

          Sochaczew, dnia 05 lipca 2022r. 

 

 

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej  

      Lokatorsko-Własnościowej  

                          w/m  

        Walne Zgromadzenie  

        Spółdzielni Mieszkaniowej  

                  Lokatorsko- Własnościowej  

        w Sochaczewie 

 

 

 

WNIOSEK   

dotyczący utworzenia funduszu remontowego mienia wspólnego spółdzielni  
 

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Sochaczewie, 

działając na podstawie art. 48 § 1, art. 78 § 2 ustawy z 16 września 1982r Prawo Spółdzielcze 

( Dz. U. z 2021 r poz. 648 z późn. zm.) oraz na podstawie par. 99 ust. 2 Statutu Spółdzielni, 

zgodnie z wnioskiem zgłoszonym do komisji wnioskowej w dniu 11.09.2021 r.                                   

i  przegłosowanym na Walnym Zgromadzeniu w tymże dniu, wnioskuje o utworzenie 

funduszu remontowego mienia wspólnego spółdzielni.  

 

W/w fundusz zasilany będzie ze środków finansowych w wysokości 10% 

pochodzących z nadwyżki bilansowej za poszczególny rok, na podstawie uchwały Walnego 

Zgromadzenia w sprawie podziału nadwyżki bilansowej. Sposób wykorzystania funduszu 

remontowego mienia wspólnego spółdzielni określi ,,Regulamin funduszu remontowego 

mienia wspólnego spółdzielni” przyjęty i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.   

 

 

Członek Zarządu                       Prezes Zarządu 

 

mgr Andrzej Skupiński              mgr Jerzy Skibniewski 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

UCHWAŁA Nr ……./2022 

 
Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej  

Lokatorsko-Własnościowej w Sochaczewie podjęta w dniu 17.09.2022r. 

 

w sprawie: utworzenia funduszu remontowego mienia wspólnego spółdzielni. 

 

§ 1. 

Walne Zgromadzanie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-                                   

Własnościowej w Sochaczewie, działając na podstawie art. 78 § 2 ustawy                                                         

z dnia 16 września 1982r. Prawo Spółdzielcze (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 648. z późn. zm.)                     

oraz § 99 ust. 2  Statutu Spółdzielni, zgodnie z wnioskiem zgłoszonym do komisji 

wnioskowej w dniu 11.09.2021r. i  przegłosowanym na Walnym Zgromadzeniu w tymże dniu                                      

oraz wnioskiem Zarządu Spółdzielni postanawia utworzyć fundusz remontowy mienia                

wspólnego spółdzielni. 

§ 2. 

       W/w fundusz zasilany będzie ze środków finansowych w wysokości 10% pochodzących 

z nadwyżki bilansowej za poszczególny rok, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia  

w sprawie podziału nadwyżki bilansowej. Sposób wykorzystania funduszu remontowego 

mienia wspólnego spółdzielni określi ,,Regulamin funduszu remontowego mienia wspólnego 

spółdzielni” przyjęty i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.   

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

§ 4. 

 

Za podjęciem uchwały głosowało – …… członków, przeciw – ……. 
 

Wniosek stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

   

 

 

 

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia  -  ..................................... 
                                                 / ………………………..  / 

 

Zastępca Przewodniczącego Walnego      -  ..................................... 
Zgromadzenia                                                               / ………………………  / 
          

Sekretarz Walnego Zgromadzenia             -..................................... 
/ ……………………./ 

 


