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I. POSTANOWIENIA OGOLNE.

§1
Spotdzielnia nosi nazw?: Spotdzielnia Mieszkaniowa "Lisiniec"

§2
Spoldzielnia prowadzi dzialalnosc na podstawie Statutu, Ustawy z dnia 16 \vrzesnia 1982r. Prawo
spoldzielcze (Dz. U. 2003, Nr 188, poz. 1848 tj., z pozn. zm.); Ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o
spoldzielniach mieszkaniowych ( Dz. U. z 2003r. Nr 119, poz. 1116, z pozn. zm.); Ustawy z dnia
14.06.2007 r. o zmianie ustawy o spoldzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektorych innych
ustaw (Dz. U. z dnia 13 lipca 2007 r.) oraz innych ustaw.

§3
1. Siedziba Spoidzielni miesci si§ Cz?stochowie przy ulicy Wr^czyckiej 22/26
2. Spoldzielnia dziala na terenie miasta Cz^stochowy.
3. Czas trwania Spoldzielni jest nieograniczony.
4. Majatek Spoldzielni jest prywatn^wlasnosciajej czlonkow
§4

1. Spoldzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osob o zmiennym
skladzie osobowym i zmiennym funduszu udzialowym.
2. Przedmiotem dzialalnosci Spoldzielni jest:
a) realizacja projektow budowlanych zwi^zanych ze wznoszeniem budynkow;
b) roboty budowlane zwia/ane ze wznoszeniem budynkow mieszkalnych i
niemieszkalnych;
c) rozbiorka i burzenie obiektow budowlanych;
d) przygotowanie terenow pod budowej
e) wykonywanie instalacji elektrycznych;
f) wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i
klimatyzacyjnych;
g) wykonanie pozostalych instalacji budowlanych;
h) tynkowanie;
i) zakladanie stolarki budowlanej;
j) posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie scian;
k) malowanie i szklenie;
1) wykonywanie pozostalych robot budowlanych, wykonczeniowych;
1) wykonywanie konstrukcji i pokryc dachowych;
m) pozostale specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej nieklasyfikowane;
n) kupno i sprzedaz nieruchomosci na wlasny rachunek;
o) wynajem i zarza^dzanie nieruchomosciami wlasnymi lub dzierzawionymi;
p) posrednictwo w obrocie nieruchomosciami;
q) zarz^dzanie nieruchomosciami wykonywane na zlecenie;
r) dzialalnosc w zakresie architektury;
s) roboty zwiajzane z budowa^ drog i autostrad;
t) roboty zwiazane z budowq. pozostalych obiektow inzynierii la^dowej i wodnej, gdzie
indziej niesklasyfikowane;
u) dzialalnosc pomocnicza zwiajzana z utrzymaniem porza^dku w budynkach;
v) pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajet sportowych i rekreacyjnych;
w) dzialalnosc obiektow kulturalnych;
x) dzialalnosc obiektow sportowych;
y) dzialalnosc klubow sportowych;
z) pozostala dzialalnosc zwi^zana ze sportem;
z) pozostala dzialalnosc rozrywkowa i rekreacyjna;
3. Powyzszy przedmiot dzialalnosci Spoldzielnia realizuje poprzez:
a) przeniesienie na wniosek czlonkow Spoldzielni wlasnosci domu jednorodzinnego w
zabudowie szeregowej stanowi^cej odr^bny od gruntu przedmiot wlasnosci oraz prawo
wieczystego uzytkowania dzialki na rzecz czlonkow w formie aktu notarialnego;
b) prowadzenie gospodarki zasobami mieszkaniowymi i gospodarczymi;

c) zarzaxlzanie nieruchomosciami stanowia^cymi jej wiasnosc oraz wiasnosc
(wspolwlasnosc) jej czlonkow.
d) zarz^dzanie nieruchomosciami stanowi^cymi wspolwlasnosc czlonkow i nie czlonkow
Spoldzielni.
e) budowa lub nabywanie budynkow w celu ustanowienia na rzecz czlonkow spoldzielczych
lokatorskich praw do znajdujqeych si? w tych budynkach lokali mieszkalnych
f) budowa lub nabywanie budynkow w celu ustanowienia na rzecz czlonkow spoldzielczych
wlasnosciowych praw do znajduja_cych si? w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali
o innym przeznaczeniu.
g) budowa lub nabywanie budynkow w celu ustanowienia na rzecz czlonkow odr?bnej
wlasnosci znajduj^cych si? w tych budynkach lokali o innym przeznaczeniu
h) budowa lub nabywanie domow jednorodzinnych w celu przeniesienia na rzecz czlonkow
wlasnosci tych domow.
4. Pozytki i inne przychody z wlasnej dzialalnosci gospodarczej Spoldzielnia moze przeznaczyc w
szczegolnosci na pokrycie wydatkow zwia^zanych z eksploatacja^ i utrzymaniem nieruchomosci w
zakresie obciqzaja^cym czlonkow oraz na prowadzenie dzialalnosci spolecznej, oswiatowej i
kulturalnej.
5. Spoldzielnia prowadzi swoja^dzialalnosc samodzielnie.
II. CZLONKOWSTWO.

§5
1. Czlonkami Spoldzielni sa^ osoby, ktore otrzymaly przydzial domu jednorodzinnego typu
wlasnosciowego, spoldzielczego wlasnosciowego prawa do lokalu mieszkaniowego lub
uzytkowego lub posiadaja^ wiasnosc przydzielonych domow wraz z prawem wieczystego
uzytkowania przynaleznej dzialki, albo tez sq. wlascicielami gruntu na ktorym posadowiony jest
dom, wpisane do ksi?gi wieczystej.
2. Czlonkiem Spoldzielni moze bye osoba fizyczna, chocby nie miala zdolnosci do czynnosci
prawnych lub miala ograniczona^ zdolnosc do czynnosci prawnych, a takze osoba prawna.
3. Czlonkiem Spoldzielni moga^ bye oboje malzonkowie, chocby spoldzielcze prawo do lokalu
mieszkalnego lub uzytkowego a takze prawo do domu jednorodzinnego albo wiasnosc domu
przyslugiwala tylko jednemu z nich.
4. Jezeli prawo do domu jednorodzinnego lub wiasnosc domu jednorodzinnego wraz z prawem
wieczystego uzytkowania dzialki, lub wiasnosc dzialki na ktorej posadowiony jest dom, nalezy do
kilku osob, czlonkiem Spoldzielni moze bye tylko jedna z nich, chyba ze przysluguje ono wspolnie
malzonkom. W przypadku zgloszenia si? kilku uprawnionych rozstrzyga sa^d w post?powaniu
nieprocesowym. Po bezskutecznym uplywie wyznaczonego przez Spoldzielni? terminu do
wystaj)ienia do sqxiu, wyboru dokonuje Spoldzielnia.
§6
1. W poczet czlonkow Spoldzielni moze bye przyj?ta osoba ktora:
a) jest malzonkiem czlonka Spoldzielni
b) nabyla prawo do domu jednorodzinnego lub wiasnosc domu i prawo wieczystego uzytkowania
dzialki wraz ze zwiqzanymi z nim uprawnieniami w drodze umowy, dziedziczenia, zapisu lub
innego orzeczenia sajdu.
2. Osoba maloletnia moze bye przyj?ta w poczet czlonkow Spoldzielni jezeli:
a) nabyla prawo do domu jednorodzinnego lub wiasnosc domu i prawo wieczystego uzytkowania
dzialki wraz ze zwiajzanymi z nim uprawnieniami w drodze dziedziczenia, zapisu lub darowizny,
b) ubiega si? o czlonkostwo w zwi^zku z przeniesieniem przez rodzicow na jej rzecz, po rozwodzie
lub uniewaznieniu malzenstwa, prawa do domu jednorodzinnego lub wiasnosc domu z prawem
wieczystego uzytkowania dzialki,
3. W zaleznosci od kategorii podmiotu, stwierdzenie uprawnien o ktorych mowa powyzej nast?puje
w drodze przedlozenia przez zainteresowanego:

a) aktu malzenstwa
a) prawomocnego postanowienia sa^du stwierdzaja^cego nabycie praw do domu jednorodzinnego lub
nieruchomosci w drodze dziedziczenia, zapisu lub zasiedzenia.
c) sporzajizonej w formie aktu notarialnego umowy kupna sprzedazy lub darowizny nieruchomosci.
§7
1. Warunkiem przyj^cia do grona czlonkow Spoldzielni jest zlozenie pisemnej deklaracji opatrzonej
podpisem wstejuy^cego czlonka.
a) deklaracje czionkowska powinna zawierac: imi?, nazwisko, miejsce zamieszkania a w
przypadku osoby prawnej jej nazwe^ oraz siedzib? a nadto zadeklarowany udzial. Ponadto w
deklaracji lub w innym oswiadczeniu ziozonym Spoldzielni czlonek moze wskazac osobe^ ktorej
Spoldzielnia po jego smierci obowiazana jest wyplacic wniesione udzialy. W przypadku jednak nie
wskazania osoby o ktorej mowa powyzej wartosc wniesionych udzialow wchodzi do spadku i
podlega dziedziczeniu stosownie do przepisow Kodeksu cywilnego.
b) zainteresowany podpisuje deklaracje osobiscie. W przypadku osob nie posiadaja_cych zdolnosci
do czynnosci prawnych albo osob prawnych deklaracj? podpisujq. osoby uprawnione do ich
reprezentowania, stosownie do odr^bnych przepisow.
2. W poczet czlonkow Spoldzielni przyjmuje Zarz^d podejmuj^c w tej kwestii stosowna^ uchwal?.
3.Decyzja o przyj^ciu czlonka winna bye podj^ta w formie uchwaly w terminie 1 miesi^ca od daty
zlozenia stosownej deklaracji czlonkowskiej.
4. Na deklaracji nabycie cztonkostwa powinno bye stwierdzone podpisem dwoch czlonkow
Zarzajiu z podaniem daty podj?cia uchwaly o przyj^ciu
5. O uchwale o przyj^ciu w poczet czlonkow oraz o uchwale odmawiaj^cej przyj^cia
zainteresowany powinien bye zawiadomiony pisemnie w ci^gu 14 dni od dnia jej podj?cia.
6. W razie decyzji odmownej w zawiadomieniu nalezy podac uzasadnienie decyzji oraz pouczenie o
prawie wniesienia odwolania do Rady Nadzorczej w ci^gu 14 dni od daty otrzymania
zawiadomienia. Odwolanie powinno bye rozpatrzone przez Rade^ Nadzorcza^ najpozniej w ciaju 1
miesia_ca od dnia wniesienia. Decyzja Rady w tym wzgl^dzie zamyka post^powanie
wewnatrzspoldzielcze.
7. Zarzaji prowadzi rejestr czlonkow, zawieraja^cy ich imiona i nazwiska oraz miejsce zamieszkania,
a w odniesieniu do czlonkow be_d^cych osobami prawnymi ich nazw? i siedzib§, liczb? udzialow,
wysokosc wniesionych wktadow budowlanych, zmiany danych w tym zakresie,
a nadto dat?
przyj^cia w poczet czlonkow oraz dat? ustania czlonkostwa.
III. PRAWA I OBOWIAZKI CZtONKOW.
§8

Czlonkowi Spoldzielni przysluguje:
1. Czynne i bierne prawo wyborcze do organow Spoldzielni, o ile posiada pelna^ zdolnosc do
czynnosci prawnych.
2. Prawo do czynnego udzialu w zyciu Spoldzielni i zglaszania wnioskow w sprawach zwia_zanych
zjej dzialalnoscia^.
3. Prawo do otrzymania pisemnego zawiadomienia o czasie, miejscu i porzadku obrad Walnego
Zgromadzenia wraz z informacja^ o miejscu wylozenia wszystkich sprawozdari i projektow uchwal,
ktore b^da^ przedmiotem obrad, na 21 dni przed terminem posiedzenia Walnego Zgromadzenia,
4. Prawo do zapoznania si? ze sprawozdaniami i projektami uchwal b^da^cych przedmiotem obrad
Walnego Zgromadzenia,
5. Prawo zglaszania projektu uchwal i za_dania zamieszczenia oznaczonych spraw w porzadku obrad
Walnego Zgromadzenia w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia,
6 Prawo do zglaszania poprawek do projektu uchwal nie pozniej niz na 3 dni przed posiedzeniem
Walnego Zgromadzenia.
7. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spoldzielni.
8. Prawo do przegl^dania oraz bezplatnego otrzymania odpisu aktualnie obowi^zuja^cego w
Spoldzielni statutu oraz wydanych na jego podstawie regulaminow.

9. Uprawnienie do przegladania protokolow z obrad organow Spoldzielni oraz zaznajamiania si? z
uchwalami jej organow, a nadto za^dania udost?pnienia ich kserokopii w przypadku poniesienia
kosztow ich sporza^dzenia..
10. Prawo do otrzymania kserokopii protokoiow z lustracji przeprowadzonych w Spoidzielni,
rocznych sprawozdan fmansowych oraz umow i faktur zawieranych przez Spoldzielni? z osobami
trzecimi w przypadku poniesienia kosztow ich sporza^dzenia. Jednakze Spoldzielnia moze odmowic
czlonkowi wglajiu do umow zawieranych z osobami trzecimi, jezeli naruszaloby to prawa tych osob
lub jezeli istnieje uzasadniona obawa, ze czlonek wykorzysta pozyskane informacje w celach
sprzecznych z interesem Spoldzielni i przez to wyrza^dzi Spoldzielni znacznq. szkod?. Odmowa
powinna bye wyrazona na pismie. Czlonek, ktoremu odmowiono wglajiu do umow zawieranych
przez Spoldzielnie z osobami trzecimi, moze zlozyc wniosek do sajiu rejestrowego o zobowi^zanie
Spoldzielni do udost?pnienia tych umow. Wniosek nalezy zlozyc w terminie siedmiu dni od dnia
dor?czenia czlonkowi pisemnej odmowy.
11. Prawo do zapoznawania si? z tresciq. statutu, regulaminow, uchwal, protokolow obrad organow
Spoldzielni, protokolow z wynikow lustracji a nadto trescia, rocznego sprawozdania finansowego,
zamieszczonych na oficjalnej stronie internetowej Spoldzielni, ktorej aktualny internetowy adres w
formie obwieszczenia podaje Zarzaji.
12. Prawo zaskarzenia do Sa^du w terminie 6 tygodni uchwal Walnego Zgromadzenia Spoldzielni w
przypadku ich niezgodnosci z przepisami prawa spoldzielczego lub postanowieniami statutu.
13. Prawo do odwolywania si? w post?powaniu wewnajrzspoldzielczym od uchwal w sprawach
wynikaj^cych ze stosunku czlonkostwa.
14. Prawo do korzystania wraz z osobami zamieszkuj^cymi z wszelkich urza^dzen i uslug
Spoldzielni.
15. Prawo za^dania rozpatrzenia przez wlasciwe organy Spoldzielni wnioskow dotycza^cych jej
dzialalnosci.
16. Prawo do udzialu w nadwyzce bilansowej.
17. Prawo za^dania od Spoldzielni przedstawienia kalkulacji wysokosci oplat na pokrycie kosztow
eksploatacji i utrzymania nieruchomosci w cz?sciach przypadaja^cych na dany lokal oraz kosztow
eksploatacji i utrzymania nieruchomosci stanowi^cych mienie Spoldzielni,
18. Prawo zaxiania zawarcia umowy przeniesienia wlasnosci lokalu, do ktorego czlonkowi
przyshiguje spoldzielcze wtasnosciowe prawo do lokalu mieszkalnego, uzytkowego, garazu,
§9
Cztonek jest obowi^zany:
1. Przestrzegac postanowien statutu, regulaminow i innych uchwal organow Spoldzielni.
2. Wniesc wpisowe i zadeklarowac udzial.
3. Uiszczac terminowo oplaty okreslone w § 33 Statutu.
4. Zawiadomic Spoldzielni? o zmianie danych zawartych w deklaracji przystapienia do Spoldzielni.
5. Zawiadamiac Spoldzielni? o zmianie liczby osob zamieszkuj^cych w lokalu,
6. Dbac o poszanowanie mienia Spoldzielni, utrzymanie porza^dku wokol wlasnej nieruchomosci
(zamiatanie, odsniezanie).
7. Uczestniczyc w pokrywaniu strat Spoldzielni do wysokosci zadeklarowanego udzialu.
8. Dbac o dobro i rozwqj Spoldzielni o poszanowanie jej mienia i o jego zabezpieczenie.
9. Uczestniczyc w realizacji zadan starutowych Spoldzielni.
10. Niezwlocznie udost?pnic lokal w celu usuni?cia awarii wywotujajcej szkod? lub zagrazaja^cej
bezposrednio powstaniem szkody,
11. Udost?pnic lokal w celu dokonywania przegl^dow, napraw oraz usuwanie awarii instalacji
wspolnych dla calego budynku szeregowego.
§10
1. Udzial i wpisowe wynosza^ po 200zl.
2. Czlonek ubiegaja^cy si? o czlonkostwo w Spoldzielni jest obowia^zany zadeklarowac jeden udzial.
3. Wpisowe i zadeklarowany udzial czlonek jest obowi^zany wplacic do Spoldzielni w cia^gu 30 dni
od daty otrzymania zawiadomienia o uzyskaniu czlonkostwa.

4. W przypadku ustania czlonkostwa zwrot udziaiow nast?puje w terminie 30 dni liczqe od dnia
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok w ktorym czlonek wystapil z za_daniem, pod
warunkiem, ze udziaty nie zostaty przeznaczone na pokrycie strat. Wyplaty dokonuje si? w
go to wee.
5. Wyplata kwot naleznych bylemu czionkowi, spadkobiercom zmarlego czlonka lub prawnym
nast?pcom czlonka powinna bye dokonana z tytulu udziaiow w cia^gu trzech miesi?cy od dnia
ustania czlonkostwa, pod warunkiem, ze udzialy nie zostaty przeznaczone na pokrycie strat.
6. W razie wygasni?cia prawa do domu jednorodzinnego Spoldzielnia wyplaca osobie uprawnionej
rownowartosc tego domu.
7. Przyshiguj^ca osobie uprawnionej rownowartosc prawa do domu jednorodzinnego nie moze bye
wyzsza od kwoty jakq. Spoldzielnia jest w stanie uzyskac od nast?pcy obejmuja^cego dany dom lub
w trakcie przetargu.
8. W przypadku zamiany prawa do domu jednorodzinnego lub wlasnosci domu jednorodzinnego
wraz z przynalezna^ dzialka. na podstawie aktu notarialnego, czlonkowie wchodza^ w prawa i
obowi^zki cia^ce na tych domach.
9. W przypadku zbycia prawa do domu jednorodzinnego na podstawie aktu notarialnego, czlonek
nabywaja^cy to prawo wchodzi w prawa i obowi^zki czlonka zbywaja^cego prawo do domu.
§11
1. Wnioski czlonkow skierowane do Zarzadu powinny bye rozpatrywane w ci^gu 1 miesia^ca.
2. W razie odmownego zalatwienia wniosku w sprawie wynikaja^cej ze stosunku czlonkostwa,
Zarzajd jest obowiajzany podac uzasadnienie i pouczyc czlonka o prawie wniesienia odwolania do
Rady Nadzorczej w cia^gu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia i o skutkach nie zachowania
tego terminu. Jezeli we wskazanym terminie czlonek nie zlozy odwolania, uchwala Zarzadu staje
si^ ostateczna.
3. Rada Nadzorcza jest obowi^zana rozpatrzyc odwolanie w ci^gu 1 miesia^ca od dnia jego
wniesienia i dor^czyc odwoluja^cemu si? odpis uchwaly wraz z jej uzasadnieniem w terminie 14 dni
od dnia jej podj^cia.
4. Od uchwaly Rady Nadzorczej podj^tej w pierwszej instancji czionkowi przysluguje w ciaju 14
dni od daty jej otrzymania na pismie odwolanie do Walnego Zgromadzenia.
Odwolanie powinno bye rozpatrzone przez najblizsze Walne Zgromadzenie jezeli zostalo zlozone
co najmniej na 30 dni przed jego zwolaniem. Odpis uchwaly Walnego Zgromadzenia dor^cza si?
odwoluja^cemu si? czionkowi w terminie 14 dni od jej podj?cia.
5. Organ spoldzielni powolany do rozpatrzenia odwolania powinien rozpatrzyc odwolanie po
uplywie terminu, jesli opoznienie nie przekracza 6 miesi?cy a odwoluja^cy si? usprawiedliwi je
szczegolnymi okolicznosciami.
IV. USTANIE CZLONKOWSTWA.

§12
Czlonkostwo w Spoldzielni ustaje na skutek:
1. Wystajrienia czlonka w drodze wypowiedzenia.
2. Wykluczenia czlonka.
3. Wykreslenia czlonka.
4. Smierci czlonka (ustania osoby prawnej).
5. Rezygnacji czlonka w zwiajzku z nabyciem odr?bnej wlasnosci lokalu lub domu jednorodzinnego
§13
1. Czlonek moze wystapic ze Spoldzielni za wypowiedzeniem w kazdym czasie, ktore pod rygorem
niewaznosci powinno bye dokonane na pismie. Okres wypowiedzenia wynosi 1 miesia^c i
rozpoczyna si? od pierwszego dnia miesia^ca kalendarzowego.
2. Czlonek Spoldzielni moze bye wykluczony ze Spotdzielni w wypadku, gdy z jego winy umyslnej
lub raza^cego niedbalstwa dalsze pozostawanie w Spoldzielni nie da si? pogodzic z postanowieniami
Statutu lub dobrymi obyczajami.
3. Wykluczenie moze nastapic w szczegolnosci, gdy czlonek:

a) uporczywie narusza postanowienia statutu, regulaminow i innych uchwal organow Spoldzielni,
b) uporczywie uchyla si? od wykonywania istotnych zobowiazari wobec Spoldzielni,
c) swiadomie wprowadza Spotdzielni? w bla^d w celu nabycia okreslonych uprawnieh,
d) swiadomie szkodzi Spoldzielni lub dziala wbrew jej interesom,
e) powaznie narusza zasady wspolzycia spolecznego.
4. Czlonek Spoldzielni nie wykonujacy obowiazkow statutewych z przyczyn przez niego nie
zawinionych moze bye pozbawiony czlonkostwa przez wykreslenie z rejestru czlonkow
Spoldzielni.
5 Wykreslenie Czlonka moze nastapic w szczegolnosci, gdy czlonek:
a) nie oplaci w terminie wpisowego, udzialu lub nie wniesie wkladu,
b) nie wywi^zuje si? z istotnych zobowiqzan wobec Spoldzielni, w tym z obowi^zku wnoszenia
oplat za lokal z przyczyn od niego niezaleznych,
c) wyjechal na stale za granic?,
d) przebywa na stale w zakladzie zamkni?tym
e) zbyl wlasnosciowe prawo do lokalu, lub prawo odr?bnej wlasnosci lokalu, jesli bylo to jedyne
jego prawo w Spoldzielni i nie zlozyl rezygnacji
f) utracil tytul prawny do lokalu w post?powaniu egzekucyjnym lub na podstawie orzeczenia
sa^dowego i nie zlozyl rezygnacji
6. Wykluczenia lub wykreslenia czlonka z rejestru dokonuje Rada Nadzorcza po uprzednim
wysluchaniu wyjasnien zainteresowanego czlonka. Niestawienie si? na posiedzenie czlonka
prawidlowo zawiadomionego nie moze wstrzymac rozpatrzenia sprawy.
7. Organ, ktory podjal uchwal? w sprawie wykreslenia albo wykluczenia, ma obowi^zek
zawiadomic czlonka na pismie wraz z uzasadnieniem o wykresleniu albo wykluczeniu ze
Spoldzielni w terminie dwoch tygodni od dnia podj?cia uchwaly. Uzasadnienie powinno w
szczegolnosci przedstawiac motywy, ktorymi kierowala si? Rada Nadzorcza uznaja^c, ze
zachowanie czlonka wyczerpuje przeslanki wykluczenia albo wykreslenia okreslone w statucie.
Zawiadomienie zwrocone z powodu niezgloszenia przez czlonka zmiany podanego przez niego
adresu ma moc prawny dor?czenia.
8. Wykluczonemu lub wykreslonemu czlonkowi przysluguje odwolanie do Walnego Zgromadzenia
w ci^gu 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia oraz prawo uczestniczenia w obradach przy
rozpatrywaniu jego odwolania. Odwolanie powinno bye rozpatrzone na najblizszym Walnym
Zgromadzeniu, jezeli zostalo zlozone na co najmniej 30 dni przed jego zwolaniem. O terminie
Walnego Zgromadzenia odwoluja^cy si? powinien bye zawiadomiony co najmniej na 7 dni przed
tym terminem.
9 Wykluczony lub wykreslony ma rowniez prawo zaskarzyc uchwal? Rady Nadzorczej do Sa^du w
terminie 6 tygodni od dnia dor?czenia czlonkowi uchwaly wraz z uzasadnieniem.
W przypadku bezskutecznego uplywu terminu do rozpatrzenia odwolania przez Walne
Zgromadzenie, termin do zaskarzenia do Saxlu uchwaly Rady Nadzorczej, biegnie od dnia, w
ktorym odwolanie powinno bye najpozniej rozpatrzone.
10 Czlonka zmarlego skresla si? z rejestru czlonkow ze skutkiem od dnia, w ktorym nastajnla
smierc, a osob? prawny -ze skutkiem od dnia jej ustania.
§14
1. Wykluczenie albo wykreslenie staje si? skuteczne z chwilaj
a)bezskutecznego uplywu terminu do zaskarzenia do Sa^du uchwaly Rady Nadzorczej, chyba, ze
czlonek przed uplywem tego terminu wniosl odwolanie do Walnego Zgromadzenia ,
b)bezskutecznego uplywu terminu do wniesienia do Walnego Zgromadzenia, odwolania od
uchwaly Rady Nadzorczej, jezeli termin ten jest dluzszy od terminu do zaskarzenia do S^du tej
uchwaly,
c)bezskutecznego uplywu terminu do zaskarzenia do Sa^du uchwaly Walnego Zgromadzenia,
d)prawomocnego oddalenia przez Sa^d powodztwa o uchylenie uchwaly Rady Nadzorczej albo
Walnego Zgromadzenia.

V. TYTULY PRAWNE DO LOKALI ORAZ SPOSOBY ICH PRZEKSZTALCANIA.
§15
Czlonkowie Spoldzielni moga^ zaspokajac potrzeby mieszkaniowe w nast^pujacych formach
prawny ch:
1. na zasadzie spoldzielczego wlasnosciowego prawa do lokalu mieszkalnego,
2. na zasadzie odr^bnej wlasnosci lokalu lub wlasnosci domu jednorodzinnego,
3. w ramach najmu lokalu.
SPOLDZIELCZE WLASNOSCIOWE PRAWO DO LOKALU
§16
1. Spoldzielnia nie moze odmowic przyj^cia w poczet czlonkow nabywcy spoldzielczego
wtasnosciowego prawa do lokalu lub lokalu stanowiacego odr^bnq. wlasnosc, jezeli odpowiada on
wymaganiom statutu. Dotyczy to rowniez spadkobiercy, zapisobiorcy i licytanta.
2. Zbycie spoldzielczego wlasnosciowego prawa do lokalu obejmuje takze wkiad budowlany.
Dopoki prawo to nie wygasnie, zbycie samego wkladu jest niewazne.
3. Umowa zbycia spoldzielczego wlasnosciowego prawa do lokalu powinna bye zawarta w formic
aktu notarialnego.
4. Przedmiotem zbycia moze bye rowniez ulamkowa cze^sc spoldzielczego wlasnosciowego prawa
do lokalu. Pozostalym wspoluprawnionym z tytulu wlasnosciowego prawa do lokalu przysluguje
prawo pierwokupu. Umowa zbycia ulamkowej cze_sci wlasnosciowego prawa do lokalu zawarta
bezwarunkowo albo bez zawiadomienia uprawnionych o zbyciu lub z podaniem im do wiadomosci
istotnych postanowien umowy niezgodnie z rzeczywistosciajest niewazna
§17
Spoldzielnia prowadzi rejestr lokali, dla ktorych zostaly zalozone oddzielne ksi?gi wieczyste
spoldzielczego wlasnosciowego prawa do lokalu.
§18
l.Na pisemne zajianie czlonka lub osoby niebe^cej czlonkiem spoldzielni, ktorym przysluguje
spoldzielcze wlasnosciowe prawo do lokalu, Spoldzielnia jest obowiazana zawrzec umow?
przeniesienia wlasnosci lokalu po spelnieniu przez zainteresowanego nastejDujajcych wymagan:
- splaty zadluzenia z tytulu comiesiQcznych oplat eksploatacyjnych.
2. Spoldzielnia zawiera umow^, o ktorej mowa powyzej w terminie 3 miesi^cy od dnia zlozenia
wniosku przez osob§ uprawniona^ chyba ze nieruchomosc posiada nieuregulowany stan prawny w
rozumieniu art. 113 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami lub
spoldzielni nie przysluguje prawo wlasnosci lub uzytkowania wieczystego gruntu, na ktorym
wybudowala budynek lub wybudowali go jej poprzednicy prawni.
NAJEM LOKALI
§19

Wynajmowanie lub oddawanie w bezplatne uzywanie przez czlonka albo osob^ niebe^cq.
czlonkiem Spoldzielni, ktorej przysluguje spoldzielcze wtasnosciowe prawo do lokalu, calego lub
cze_sci lokalu nie wymaga zgody spoldzielni, chyba ze byloby to zwiazane ze zmian^ sposobu
korzystania z lokalu lub przeznaczenia lokalu ba^dz jego cz^sci. Jezeli wynaj^cie lub oddanie w
bezplatne uzywanie mialoby wplyw na wysokosc oplat na rzecz Spoldzielni, osoby te obowi^zane
sa^ do pisemnego powiadomienia Spoldzielni o tej czynnosci. Umowy zawarte przez czlonka albo
osob? nieb?daca^ czlonkiem Spoldzielni, ktorej przysluguje spoldzielcze wlasnosciowe prawo do
lokalu, w sprawie korzystania z lokalu lub jego cze_sci wygasaj^ najpozniej z chwila^ wygasni^cia
spoldzielczego prawa do tego lokalu.
§20
1. Prawo do domu jednorodzinnego przydzielone obojgu malzonkom lub jednemu z nich w czasie
trwania malzehstwa dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych rodziny nalezy wspolnie do obojga
malzonkow bez wzgl^du na istniej^ce mi^dzy nimi stosunki majatkowe.
2. Po ustaniu malzenstwa wskutek rozwodu lub uniewaznienia malzenstwa, malzonkowie powinni
w terminie 1 roku zawiadomic Spoldzielni^, ktoremu z nich przypadlo prawo do domu

jednorodzinnego, albo przedstawic dowod wszcz^cia post^powania sa^dowego o podzial tego prawa.
Malzonek nie b?da^cy czlonkiem Spoidzielni powinien zlozyc deklaracje^ czlonkowska^ w terminie 3
miesi^cy od dnia, w ktorym przypadlo mu prawo do lokalu.
3. Jezeli malzonkowie nie dokonaja^ czynnosci, o ktorych mowa w ust. 2 Spoldzielnia wyznacza im
w tym celu dodatkowy termin, nie krotszy niz 6 miesi^cy uprzedzajajc o skutkach, jakie moze
spowodowac jego nie zachowanie. Po bezskutecznym uplywie tego terminu, Spoldzielnia
podejmuje uchwate^ o wygasni^ciu prawa do domu jednorodzinnego.
4. Umowa zbycia prawa do domu jednorodzinnego powinna bye zawarta w formic aktu
notarialnego.
5. Prawo do domu jednorodzinnego jest prawem zbywalnym, przechodzi na spadkobiercow i
podlega egzekucji.
6. Zbycie cz^sci prawa do domu jednorodzinnego jest niemozliwe.
7. Ust^p od 2 do 6 dotyczy tych czlonkow Spoldzielni, ktorzy nie przejeji na wlasnosc domu z
aktem notarialnym.
VI. OBOWI4ZEK UISZCZANIA OPLAT.
§21
1. Czlonkowie spoldzielni, ktorym przysluguja^ spoldzielcze prawa do lokali, sa^ obowiajzani
uczestniczyc w pokrywaniu kosztow zwiajzanych z eksploatacjq. i utrzymaniem nieruchomosci w
cz^sciach przypadaja^cych na ich lokale, eksploatacj^ i utrzymaniem nieruchomosci stanowia^cych
mienie Spoidzielni przez uiszczanie oplat zgodnie z postanowieniami Statutu.
2. Osoby nieb^da^ce czlonkami spoldzielni, ktorym przyshaguj^ spoldzielcze wlasnosciowe prawa
do lokali, sa^ obowia^zane uczestniczyc w pokrywaniu kosztow zwiajzanych z eksploatacja, i
utrzymaniem nieruchomosci w czesciach przypadaja^cych na ich lokale, eksploatacja^ i utrzymaniem
nieruchomosci stanowia^cych mienie Spoldzielni przez uiszczanie oplat na takich samych zasadach,
jak czlonkowie spoidzielni, z zastrzezeniem § 22 Statutu.
3. Czlonkowie spoldzielni b^da^cy wlascicielami lokali sq. obowiajzani uczestniczyc w pokrywaniu
kosztow zwiajzanych z eksploatacja^ i utrzymaniem ich lokali, eksploatacja^ i utrzymaniem
nieruchomosci wspolnych, eksploatacja^ i utrzymaniem nieruchomosci stanowia^cych mienie
Spotdzielni przez uiszczanie optat zgodnie z postanowieniami statutu.
4. Wlasciciele lokali nieb^d^cy czlonkami spoldzielni sa^ obowiajzani uczestniczyc w pokrywaniu
kosztow zwiajzanych z eksploatacja^ i utrzymaniem ich lokali, eksploatacja^ i utrzymaniem
nieruchomosci wspolnych. Sa^ oni rowniez obowiajzani uczestniczyc w wydatkach zwiajzanych z
eksploatacja^ i utrzymaniem nieruchomosci stanowia^cych mienie Spoldzielni, ktore s^ przeznaczone
do wspolnego korzystania przez osoby zamieszkuja^ce w Osiedlu. Obowiajzki te wykonuja^ przez
uiszczanie oplat na takich samych zasadach, jak czlonkowie spoldzielni, z zastrzezeniem § 22
Statutu
5. Wysokosc oplat dla czlonkow Spoldzielni i osob nie b?da,cych czlonkami Spoldzielni ustala Rada
Nadzorcza Morale pod uwag$ oplaty i podatki a takze inne ci?zary nalozone przez organy
administracji panstwowej ijednostki samorza^du terytorialnego.
6. Oplaty powinny bye uiszczane miesi^cznie, do ostatniego dnia danego miesia,ca za miesia^c
bieza^cy.
7. O zmianie wysokosci optat Spoldzielnia jest obowiajzana zawiadomic osoby, o ktorych mowa
powyzej, co najmniej 14 dni przed uplywem terminu do wnoszenia opiat, ale nie pozniej niz
ostatniego dnia miesi^ca poprzedzaja^cego ten termin. Zmiana wysokosci oplat wymaga
uzasadnienia na pismie.
8. Spoldzielnia jest obowiajzana, na za^danie czlonka spoldzielni, wlasciciela lokalu nieb^da^cego
czlonkiem spoldzielni lub osoby nieb^da^cej czlonkiem Spoldzielni, ktorej przysluguje spoldzielcze
wlasnosciowe prawo do lokalu, przedstawic kalkulacj? wysokosci oplat.
9. Czlonkowie Spoldzielni, osoby nieb^da^ce czlonkami spoldzielni, ktorym przysluguja_ spotdzielcze
wlasnosciowe prawa do lokali, oraz wtasciciele nieb^da,cy czlonkami Spoldzielni moga^

kwestionowac zasadnosc zmiany wysokosci oplat bezposrednio na drodze sa^dowej. W przypadku
wystapienia na drog? sajdowa^ ponosza^ oni oplaty w dotychczasowej wysokosci. Ci?zar
udowodnienia zasadnosci zmiany wysokosci oplat spoczywa na spoldzielni.
10. Od nie wplaconych w terminie naleznosci Spoldzielnia pobiera odsetki ustawowe.
11 .Osoby okreslone w ust od 1 do 4 nie mogq. potra^cac swoich wierzytelnosci od Spoldzielni z
naleznych oplat.
§22
Pozytki i inne przychody z nieruchomosci wspolnej sluza^ pokrywaniu wydatkow zwiazanych z jej
eksploatacja^ i utrzymaniem, a w cze_sci przekraczaja^cej te wydatki przypadaja, wlascicielom lokali
proporcjonalnie do ich udzialow w nieruchomosci wspolnej.
VII .NAJEM BUDYNKOW I LOKALI PRZEZ SPOLDZIELNI^ ORAZ DZIRZAWA
GRUNTOW.
§23
1. Spoldzielnia moze zawierac z osobami fizycznymi lub prawnymi umowy najmu budynkow i
lokali oraz umowy dzierzawy gruntow.
2. Wyboru najemcy budynku lub lokalu o inny przeznaczeniu niz mieszkalny dokonuje Zarzaji w
drodze przetargu. Warunki przetargu ustal kazdorazowo Zarza^d, kieruja^c si? zasada^ wyboru osoby
fizycznej lub prawnej oferuja.cej najwyzsza, cen§, przy jednoczesnym nieuciajzliwym sposobie
eksploatacji budynku czy lokalu. Odstapienie od przeprowadzenia przetargu wymaga uchwaly
Rady Nadzorczej Spoldzielni.
VIII. ORGANY SPOLDZIELNI.

§24
Organami Spoldzielni saj
1. Walne Zgromadzenie
2. Rada Nadzorcza.
3. Zarz^d.

§25
1. Wybory do organow Spoldzielni dokonywane sa_ w glosowaniu tajnym.
2. Odwolanie czlonka organu nast^puje takze w glosowaniu tajnym.
3. Do organow Spoldzielni wchodzq. kandydaci, ktorzy w I turze wyborow otrzymali, co najmniej
50% oddanych glosow. Jezeli w I turze wyborow nie zostaly obsadzone wszystkie mandaty,
zarzajdza si? II tur? wyborow. Do II tury wyborow staje tylko podwojna liczba osob w stosunku do
nie obsadzonych mandatow sposrod tych kandydatow, ktorzy w I turze wyborow otrzymali
najwi^cej glosow. Do organow Spoldzielni wchodza^ kandydaci wybrani w I turze wyborow oraz
kandydaci, ktorzy w II turze wyborow otrzymali kolejno najwi^kszq. liczb? oddanych glosow.
4. Przy obliczaniu wymaganej wi?kszosci glosow przy wyborach do organow Spoldzielni i przy
podejmowaniu innych uchwal przez organy Spoldzielni, uwzgl?dnia si? tylko glosy oddane za i
przeciw uchwale.
WALNE ZGROMADZENIE.
§26
1. Walne Zgromadzenie jest najwyzszym organem Spoldzielni.
2. Czlonek moze brae udzial w Walnym Zgromadzeniu osobiscie, lub przez ustanowionego
pelnomocnika. Petnomocnik nie moze zast^pic wi^cej niz jednego czlonka, a ponadto
pelnomocnictwo powinno bye udzielone na pismie pod rygorem niewaznosci i dolajczone do
protokolu Walnego Zgromadzenia.
3. Osoba prawna bierze udzial w Walnym Zgromadzeniu przez ustanowionego w tym celu
pelnomocnika. Czlonkowie maloletni ba,dz ubezwlasnowolnieni biora^ udzial w Walnym
Zgromadzeniu przez swoich przedstawicieli ustawowych, opiekunow lub kuratorow, stosownie do
postanowien Kodeksu rodzinnego i opiekuriczego.

4 Czlonek ma prawo korzystania na wlasny koszt z pomocy prawnej lub pomocy eksperta. Osoby, z
ktorych pomocy korzysta czlonek, nie sajednakze uprawnione do zabierania glosu.
§27
1. Zarzad zwotuje Walne Zgromadzenie przynajmniej raz w roku w ci^gu szesciu miesi^cy po
uptywie roku obrachunkowego.
2. Zarzad zwoiuje Walne Zgromadzenie takze na za^danie:
- Rady Nadzorczej,
- Przynajmniej 1/5 czlonkow Spoldzielni
3. Zajdanie zwoiania Walnego Zgromadzenia powinno bye zlozone na pismie z podaniem celu jego
zwoiania.
4. W przypadku wskazanym w ust. 2 Walne Zgromadzenie zwohije sie^ z zachowaniem takowego
terminu, aby moglo si? ono odbyc w ci^gu czterech tygodni od dnia wniesienia za^dania. Jezeli to
jednak nie nastapi, Walne Zgromadzenie zwohije Rada Nadzorcza, Zwiajzek Rewizyjny, w ktorym
Spoldzielnia jest zrzeszona, lub Krajowa Rada Spoidzielcza, na koszt Spoldzielni.
5. O czasie, miejscu i porzajiku obrad Walnego Zgromadzenia zawiadamia sie^ Zwiajzek Rewizyjny
oraz Krajowq. Rad? Spoldzielcza^ na pismie co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania. Liczy
sie_ data stempla pocztowego lub data pokwitowania odbioru zawiadomienia.
§28
1. O czasie, miejscu i porzajiku obrad Walnego Zgromadzenia zawiadamia si§ wszystkich
czlonkow Spoldzielni pisemnie co najmniej 21 dni przed planowanym terminem posiedzenia
2. Zawiadomienie o ktorym mowa powyzej winno zawierac:
- czas, miejsce, porza^dek obrad;
informacj? o miejscu wylozenia wszystkich sprawozdari i projektow uchwal, ktore b§da^
przedmiotem obrad oraz informacj? o prawie czlonka Spoldzielni do zapoznania si§ z tymi
dokumentami.
3. Projekty uchwal i z^dania zamieszczenia oznaczonych spraw w porzajdku obrad Walnego
Zgromadzenia maja^ prawo zglaszac:
- Zarzad;
- Rada nadzorcza
- Czlonkowie.
4. Projekty uchwal, w tym uchwal przygotowanych w wyniku tych zaxlan, powinny bye wykladane
na co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
5. Czlonkowie maja^ prawo zglaszac projekty uchwal i zajiania, o ktorych mowa w ust. 3,
w
terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwaly zglaszanej
przez czlonkow Spoldzielni musi bye poparty przez co najmniej 10 czlonkow.
6. Czlonek ma prawo zglaszania poprawek do projektow uchwal nie pozniej niz na 3 dni przed
posiedzeniem Walnego Zgromadzenia.
7. Zarzad jest zobowiazany do przygotowania pod wzgl§dem formalnym, a naste_pnie przedlozenia
pod glosowanie na Walnym Zgromadzeniu projektow uchwal i poprawek zgloszonych przez
czlonkow Spoldzielni.
§29
1. Walne Zgromadzenie moze podejmowac jedynie uchwaly w sprawach obj^tych porz^dkiem
obrad podanym do wiadomosci cztonkow Spoldzielni w sposob okreslony w powyzszym
paragrafie.
2. Walne Zgromadzenie jest wazne niezaleznie od liczby obecnych na nim czlonkow
3. Kazdemu czlonkowi Spoldzielni obecnemu na Walnym Zgromadzeniu przysluguje tylko jeden
glos.
4. Glosowania na Walnym Zgromadzeniu odbywajq. si§ zgodnie z regulaminem.
5. Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia zatwierdza Walne Zgromadzenie
6.Uchwaly zapadaja^ zwykla^ wi?kszoscia^ glosow.

7. W sprawach dotycza^cych likwidacji spoldzielni, przeznaczenie majatku pozostalego po
zaspokojeniu zobowiajzari w zwiazku z jej likwidacja^ zbycia zakladu lub innej wyodr?bnionej
jednostki organizacyjnej nalez^cej do spotdzielni w tym pawilonu handlowego celem podj?cia
uchwaiy koniecznym jest aby na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia na ktorym uchwala b?dzie
poddana pod glosowanie , uczestniczylo l^cznie co najmniej polowa ogolnej liczby uprawnionych
do glosowania.
8. Uchwaly w sprawie zbycia innych nieruchomosci s^ podejmowane przez Walne Zgromadzenie
bez wzgl?du na ilosc uczestnicz^cych w nim czlonkow spoldzielni.
§30
Do wyla^cznej wlasciwosci Walnego Zgromadzenia nalezy:
1. Uchwalanie kierunkow rozwoju dzialalnosci Spoldzielni.
2. Rozpatrywanie sprawozdan Rady Nadzorczej, zatwierdzanie sprawozdan rocznych i sprawozdan
finansowych oraz podejmowanie uchwal co do wnioskow czlonkow Spoldzielni, Rady Nadzorczej
lub Zarz^du w tych sprawach i udzielanie absolutorium czlonkom Zarzajiu,
3. Podejmowanie uchwal w zwi^zku z ocena^polustracyjn^ dzialalnosci Spoldzielni,
4. Podejmowanie uchwal w sprawie podzialu nadwyzki bilansowej (dochodu ogolnego) lub
sposobu pokrycia strat,
5. Podejmowanie uchwat w sprawie zbycia nieruchomosci (prawa wieczystego uzytkowania),
6. Podejmowanie uchwal w sprawie pola^czenia si? Spoldzielni, podzialu Spotdzielni oraz likwidacji
spoldzielni,
7. Oznaczenie najwyzszej sumy zobowiazan jaka^ Spoldzielnia moze zaciaj>na,c,
8.Rozpatrywanie w post^powaniu wewna^trzspoldzielczym odwolafi od uchwaly Rady Nadzorczej,
9. Uchwalanie zmian statutu,
lO.Wybor i odwolywanie czlonkow Rady Nadzorczej,
11.uchwalanie regulaminow Walnego Zgromadzenia oraz Rady Nadzorczej.
12 Podejmowanie decyzji o ewentualnej przynaleznosci Spoldzielni do zwiazkow spoldzielczych
13. wybor delegatow na zjazd zwia^ku, w ktorym spoldzielnia jest zrzeszona
§31
1. Uchwaly Walnego Zgromadzenia obowiazuja^ wszystkich czlonkow Spoldzielni oraz wszystkie
jej organy.
2. Kazdy cztonek Spoldzielni lub Zarzajd moze wytoczyc powodztwo o uchylenie uchwaly.
Jednakze prawo zaskarzenia uchwaly w sprawie wykluczenia lub wykreslenia czlonka przysluguje
wyl^czenie czlonkowi wykluczonemu albo wykreslonemu.
3.Uchwala sprzeczna z ustawajest niewazna.
4.Uchwala sprzeczna z postanowieniami Statutu bajdz dobrymi obyczajami lub godz^ce w interesy
Spoldzielni albo maj^ca na celu pokrzywdzenie jej czlonka moze bye zaskarzona do S^du.
S.Jezeli Zarza^d wytacza powodztwo, Spoldzielni^ reprezentuje pelnomocnik ustanowiony przez
Rad^ Nadzorcza^.
§32
1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera przewodnicza^cy Rady Nadzorczej lub inny
upowazniony czlonek Rady Nadzorczej.
2. Walne Zgromadzenie wybiera Prezydium w skladzie: przewodnicz^cy i sekretarz.
3. Szczegolny tryb obradowania okresla regulamin obrad Walnego Zgromadzenia.
4. Z obrad Walnego Zgromadzenia sporz^dza si? protokol, ktory podpisuje przewodnicz^cy i
sekretarz.
5. Protokoly przechowuje Zarza^d przez 10 lat.
RADA NADZORCZA.

§33
Rada Nadzorcza sprawuje kontrol? i nadzor nad dziatalnoscia^ Spoldzielni.
1. Rada Nadzorcza sklada si? z od 3 do 5 czlonkow wybieranych przez Walne Zgromadzenie
sposrod kandydatow pochodza^cych z grona czlonkow Spoldzielni z zastrzezeniem ust. 2.

2. W sklad Rady Nadzorczej nie moga^ wchodzic osoby, b?da^ce pracownikami Spoldzielni.
Uchwala w sprawie wyboru takiej osoby do Rady Nadzorczej jest niewazna.
3. Kadencja czionkow Rady Nadzorczej trwa 3 lata.
4. Nie mozna bye czionkiem rady nadzorczej dluzej niz przez 2 kolejne kadencje.
5. Mandat czlonka Rady Nadzorczej wygasa z uprywem kadencji na ktora^ zostal wybrany. Utrata
mandatu przed uplywem kadencji nast?puje w przypadkach:
a) odwoiania wi?kszoscia_ 2/3 glosow przez Walne Zgromadzenie
b) zrzeczenie si? mandatu,
c) ustanie czlonkostwa w Spoldzielni.
d) nawia/ania stosunku pracy ze Spoldzielni^.
6. Na miejsce czlonka Rady Nadzorczej, ktory utracil mandat, Walne Zgromadzenie dokonuje
wyboru uzupeiniaj^cego.
§34
Czlonkom Rady Nadzorczej za udzial w posiedzeniach przysluguje prawo do stalego miesi?cznego
ryczaltu bez wzgl?du na ilosc posiedzen w wysokosci brutto 300 zl.
§35
Do zakresu dzialania Rady Nadzorczej nalezy:
1. Uchwalanie planow gospodarczych i ramowych planow finansowych.
2. Nadzor i kontrola dzialalnosci Spoldzielni a w szczegolnosci:
a) badanie okresowych sprawozdafi oraz bilansow,
b) dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spoldzielni? jej zadan,
c) przeprowadzanie kontroli nad sposobem zalatwiania przez Zarza^d wnioskow organow
Spoldzielni i poszczegolnych jej czionkow,
d) zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spoldzielni,
e) rozpatrywanie skarg na dzialalnosc Zarza^du,
f) skladanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdan zawieraja^cych w szczegolnosci wyniki kontroli i
ocen? sprawozdania finansowego,
g) uchwalanie szczegolowych zasad rozliczania kosztow gospodarki zasobami mieszkaniowymi i
ustalanie optat okreslonych w § 21 Statutu,
h) z^danie od Zarza^du i pracownikow Spoldzielni wszelkich sprawozdan i wyjasnien, przegla^dnie
ksiajj i dokumentow zwi^zanych ze stanem majajku Spoldzielni,
i) skladanie sprawozdania ze swojej dziatalnosci Walnemu Zgromadzeniu
j) podejmowanie decyzji w sprawie przeznaczenia dochodow innych niz obowiajzkowe, np.
wynajem lokali uzytkowych, dzierzawa gruntow, w celu ich wykorzystania na bieza.ca. dzialalnosc
Spoldzielni,
k) uchwalanie regulaminow Zarza^du,
1) wybor i odwoly\vanie czionkow Zarzqxlu i ustalanie wynagrodzenia dla czionkow
Zarzajiu. Ustalenie wynagrodzenia w kw^ocie brutto dla Prezesa Zarzajdu, ktore
wraz z premia^ nie moze bye wyzsze niz dwukrotnosc minimalnego
wynagrodzenia, o ktorym mow^a w ustawie z dnia 10.10.2002r o minimalnym
wynagrodzeniu za prac§.
1) podejmowanie uchwal w sprawie przystapienia do organizacji spolecznych oraz wyst?powania z
nich,
m) wybor bieglego rewidenta dla badania sprawozdania finansowego,
n) podejmowanie uchwal w sprawach czynnosci prawnych dokonywanych pomi^dzy Spoldzielni^ a
czlonkiem Zarzajdu lub dokonywanych przez Spoldzielni? w interesie czlonka Zarzajdu oraz
reprezentowanie Spoldzielni przy tych czynnosciach; do reprezentowania Spoldzielni wystapi
dwoch czionkow Rady Nadzorczej przez nia^ upowaznionych,
o) uchwalanie regulaminow nie zastrzezonych dla Walnego Zgromadzenia,
p) podejmowanie uchwal w sprawie tworzenia funduszy celowych.

§36
1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwohije przewodniczacy Rady Nadzorczej, co najmniej raz na
miesi^c
2. W posiedzeniach Rady Nadzorczej moga^ uczestniczyc z glosem doradczym cztonkowie
Zarzajdu oraz inne osoby zaproszone.
ZARZAD:

§37
1. Zarzad skiada si$ z 3 osob, w tym Prezesa zatrudnionego na etacie oraz dwoch czlonkow
pracujacych spolecznie.

2. Zarzqd wybiera Rada Nadzorcza.
3. Rada Nadzorcza moze w kazdej chwili odwolac czionka Zarz^du. Odwolanie czionka Zarzadu
nie narusza jego uprawnieh wynikaja^cych ze stosunku pracy.
4. Z Prezesem Zarzadu Rada Nadzorcza nawiajzuje stosunek pracy na podstawie
umowy o prac?, stosownie do wymagari Kodeksu Pracy.
5. Spolecznym Cztonkom Zarzajdu za udzial w posiedzeniach Zarzajdu przysluguje prawo do
staJego miesi^cznego ryczattu bez wzgl^du na ilosc posiedzeii w wysokosci brutto 400 zt..
§38
1. Zarzajd kieruje dziaialnoscia^ Spotdzielni oraz reprezenruje ja^na zewnatrz.
2. Do kompetencji Zarzajiu nalezy podejmowanie wszelkich decyzji nie zastrzezonych w ustawie
lub statucie, a w szczegolnosci:
a) podejmowanie decyzji w sprawie przyj^cia cztonkow do Spotdzielni,
b) sporzadzanie projektow planow gospodarczych i finansowych,
c) prowadzenie gospodarki Spotdzielni w ramach uchwalonych planow i wykonywanie zadan, w
tym czynnosci organizacyjnych i finansowych,
d) zabezpieczenie majatku Spoldzielni,
e) zwotywanie Walnego Zgromadzenia,
f) udzielanie petnomocnictw w zakresie statutowej dzialalnosci Spoldzielni,
g) wspotdzialanie z terenowymi organami wladzy i administracji panstwowej oraz organizacjami
spolecznymi, spoldzielczymi, samorza^dowymi i gospodarczymi,
h) skladanie sprawozdan Radzie Nadzorczej oraz Walnemu Zgromadzeniu,
i) zawieranie aktow przeniesienia wlasnosci domu wraz z prawem wieczystego uzytkowania dzialki
oraz umow najmu lokali uzytkowych, dzierzawy gruntu oraz umow o ustugi i remonty na rzecz
Spoldzielni.
j) prowadzenie odrejbnie dla kazdej nieruchomosci ewidencji oraz rozliczeri przychodow i kosztow,
o ktorych mowa w § 21 ust 1 i 4 Statutu.

§39
1. Oswiadczenie woli za Spoidzielni? skladaja^dwaj czlonkowie Zarz^du.
2. Oswiadczenie sktada si? w ten sposob, ze pod nazwa^ Spoldzielni, osoby upowaznione do ich
skiadania zamieszczajq. swoje podpisy.
IX.GOSPODARKA SPOLDZIELNI
§40
1. Spoldzielnia prowadzi dzialalnosc gospodarcz^ na zasadach rachunku ekonomicznego. Rokiem
obrotowym jest rok kalendarzowy.
2. Roznica mi^dzy kosztami a przychodami gospodarki zasobami mieszkaniowymi Spoldzielni
zwi^ksza odpowiednio koszty lub przychody tej gospodarki w roku nast^pnym.
3. Fundusze Spoldzielni stanowiaj
a) fundusz udziatowy,
b) fundusz zasobowy,
c) fundusz wkladow budowlanych.

4. Spoldzielnia tworzy nast^puj^ce fundusze celowe:
a) fundusz na remonty i konserwacj? majatku wspolnego. Fundusz ten powstaje z wpiat
wnoszonych przez czlonkow Spoldzielni i nie b?dajcych czionkami wlascicieli lokali i segmentow
oraz z innych zrodel okreslonych w przepisach ustawowych. Odpisy na ten fundusz obciajzaja^
koszty gospodarki zasobami Spoldzielni.
b) inne fundusze celowe na podstawie uchwaty Rady Nadzorczej.
5. W sprawach gospodarki Spoldzielni oraz prowadzenia rachunkowosci nie uregulowanych w
statucie obowi^zuja^odpowiednie przepisy i ustawy.
6. Strat^ bilansowa^ pokrywa si§ z funduszy wg. nastejmja^ej kolejnosci:
- fundusz zasobowy,
- fundusz udzialowy,
- fundusz remontowy.
X. LUSTRACJA SPOLDZIELNI
§41
1. Spoldzielnia obowiajzana jest przynajmniej raz na trzy lata poddac si^ lustracyjnemu badaniu
legalnosci, gospodarnosci i rzetelnosci calosci jej dzialania.
2. Celem lustracji jest:
a) sprawdzenie przestrzegania przez Spotdzielni^ przepisow prawa i postanowiefi Statutu,
b) zbadanie przestrzegania przez Spoldzielni^ prowadzenia przez nia^ dzialalnosci w interesie
ogolu czlonkow,
c) kontrola gospodarnosci, celowosci i rzetelnosci realizacji przez Spoldzielni^ jej celow
ekonomicznych, socjalnych oraz kulturalnych,
d) wskazywanie czlonkom na nieprawidlowosci w dzialalnosci organow Spoldzielni
e) udzielanie organizacyjnej i instruktazowej pomocy w usuwaniu stwierdzonych
nieprawidlowosci oraz w usprawnieniu dzialalnosci Spoldzielni

XI POSTANOWIENIA KONCOWE
§42
Kadencja organow Spoldzielni, wybranych przed zarejestrowaniem niniejszego Statutu, koficzy si§
z uplywem kadencji w nim ustalonej, liczq.c od dnia wyboru.
§43
Statut wchodzi w zycie po uchwaleniu przez Walne Zgromadzenie Czlonkow, z dniem
zarejestrowania w Sajizie Rejestrowym w Cz^stochowie.

Sekretarz Walnego Zgromadzenia

Przewodnieza^cy Walnego Zgrojmadzenia

