
 

 

UCHWAŁA Nr ……./2022 

 

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej  

Lokatorsko-Własnościowej w Sochaczewie podjęta w dniu 17.09.2022r. 

 

w sprawie: uchwalenia zmian do Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej 

w Sochaczewie. 

 

§1. 

Walne Zgromadzanie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko -Własnościowej 

w Sochaczewie, zgodnie z art. 38 §1 pkt. 10 ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo 

Spółdzielcze (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 648. z późn. zm.), § 26 ust. 1 pkt. 12 Statutu Spółdzielni 

działając w ramach przyjętego porządku obrad, podanego do wiadomości członków w sposób                  

i terminie ustalonym przez Statut uchwala zmiany do Statutu Spółdzielni zatwierdzonego 

uchwałą nr 11/2018 Walnego Zgromadzenia w dniu 23.06.2018r.  

§2. 

 

§ 16 ust.1 pkt 1. Brzmienie dotychczasowe: 

„1. Członkowie Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, są obowiązani 

uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości      

w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnej 

oraz nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie                                  

z postanowieniami niniejszego statutu. Koszty eksploatacji nieruchomości są rozliczne 

proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokalu, wyrażonej w metrach kwadratowych                  

(m2 )”. 

Otrzymuje brzmienie: 

„1. Członkowie Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, są obowiązani 

uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości                  

w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnej 

oraz nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie                            

z postanowieniami niniejszego statutu. Koszty eksploatacji nieruchomości są rozliczne 

proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokalu, wyrażonej w metrach kwadratowych (m2), 

ilości osób zamieszkujących oraz wskazań urządzeń pomiarowych legalizowanych                                    

i dopuszczonych do obrotu”.  

 

§ 30 ust. 2. Brzmienie dotychczasowe: 

„2. Na miejsce członka Rady Nadzorczej, którego mandat wygasł, na najbliższym Walnym 

Zgromadzeniu dokonuje się wyboru – do końca kadencji – innego członka”. 

Otrzymuje brzmienie: 

„2. Na miejsce członka Rady Nadzorczej, którego mandat wygasł, wchodzi do końca kadencji 

członek Spółdzielni, który na ostatnim Walnym Zgromadzeniu w głosowaniu na członka 

Rady Nadzorczej uzyskał następny wynik po wybranym składzie Rady Nadzorczej”.  

 

Do § 30 dopisuje się ust. 3. 

„3. Rada Nadzorcza po uprzednim bezskutecznym pisemnym upomnieniu udzielonym 

bezwzględną większością głosów członków Rady Nadzorczej, może zawiesić w czynnościach 

członka Rady Nadzorczej w przypadku naruszenia któregokolwiek z n/w przepisów: 

- Ustawy Prawo Spółdzielcze 

- Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych  



 

 

- Statutu oraz Regulaminów Spółdzielni 

lub w  przypadku gdy członek Rady Nadzorczej swoim zachowaniem podczas posiedzeń 

Rady Nadzorczej powoduje destrukcję w jej pracach”.   

 

Do § 30 dopisuję się ust. 4 

„4. Najbliższe Walne Zgromadzenie rozstrzyga o uchyleniu zawieszenia lub odwołania członka 

Rady Nadzorczej”. 

 

§ 35. ust. 1 pkt. 13 brzmienie dotychczasowe: 

„13. podejmowanie uchwał w sprawie zatrudniania członków Zarządu, bezwzględną 

większością głosów ogólnej liczby członków Rady Nadzorczej, ustalanie zakresu ich 

obowiązków, zasad i wysokości wynagradzania i zawierania oraz rozwiązywania z członkami 

Zarządu umów o pracę”. 

 Otrzymuje brzmienie: 

„13. podejmowanie uchwał w sprawie zatrudniania członków Zarządu, bezwzględną większością 

głosów ogólnej liczby członków Rady Nadzorczej, ustalanie zakresu ich obowiązków, zasad                

i wysokości wynagradzania i zawierania oraz rozwiązywania z członkami Zarządu umów                        

o pracę zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy”. 

 

§ 3. 

Pozostałe postanowienia statutu uchwalonego uchwałą nr 11/2018 Walnego 

Zgromadzenia Członków Spółdzielni z dnia 23.06.2018r. nie ulegają zmianie. 

 

§ 4. 

Walne Zgromadzenie Członków uchwala tekst jednolity Statutu stanowiący załącznik                

do niniejszej uchwały uwzględniając zmiany statutu wymienione w § 2 niniejszej uchwały 

Integralną część uchwały stanowią: 

1. statut uchwalony w dniu 23 czerwca 2018r.  (uchwała nr 11/2018) zarejestrowany dnia 

22.11.2018r. w KRS. 

2. tekst jednolity uchwalonego statutu po zmianach. 

 

§5. 

Uchwałę podjęto przy obecności na Sali …… członków.   

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

 

§ 6. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwalone zmiany do Statutu obowiązywać będą od daty ich wpisania do Krajowego Rejestru 

Sądowego. 

 

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia  -  ..................................... 

                                     / ………………  / 

 

Zastępca Przewodniczącego Walnego      -  ..................................... 

Zgromadzenia                                                                   / ………………  / 

 

Sekretarz Walnego Zgromadzenia             -..................................... 

                    / ………………  /    


