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1. PosrłNowIENIA oGoLNE
oRAZ CEL I pRzEDMIoT DzlłŁAl,xoścr Spół,ozrnr,Nr

1,

2.

4.

5,

§1.
Nazwa Spółdzielni brzmi: Spółdzielnia Mieszkaniowa,,Zatoka''
zwana Spółdzielnią.

Spółdzielnia moze używac skrótu nazry SM ,,Zatoka''
Siedzibą Spółdzielni jest Miasto Braniewo,

Cząs trwania Spółdzielni j est nieo grani c zony .

Tęrenęm dńałańaspołdzielni jest terytorium Rzeczpospolitej polski.

§2.

w Braniewie dalej w Statucie

spółdzielnia prowadzi działalnośó w oparciu i zgodnie z postanowieniami:1, UstawY z dnia 16 września I98Żr. Prawo spółdziĆlcze fi.t. Dz.U. z2017r. poz, 1560 ze zm.)
ryT?dalej ustawą, Ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o ,półdri.lniach -i"r"k;i"*y;;Ó.;.-;;:nz20l3r. poz. 1222 ze zm.) zwanądalej usm i innych ustaw.

Niniejszego Statutu.

Innych odpowiednich przepisów.

2.

J.

§3.
Celem Spółdzielni jest:
1, ZasPokajanie Potrzeb mieszkanioyy"! i innych potrzeb Członków oraz ich todzin, przez

dostarczanie Członkom samodzielnych lokaii mieszkalnych lub domów jednorodzinnych,
atakżę lokali o innym ptzeznaczeniu.

2, Prowadzenie równięż innych rodzajów działalności, jeśli dzińalność ta zńązana jest
bezPoŚrednio 

. 
z PodstawowYm celem działania Spółdzielni, €l w szczególności zarządzać

nieruchomościami niestanowiącymi jej mienia lub miónia jej członków.
3, ZasPokajanie. Potrzeb gospodarczych, socjalno-bytowych swoich Członków i ichŚrodowiska, jeŻeli,te Potrzeby wynikaj ą z zimieurki*uniu w spółdzi elczym osiedlu lubbudYnku i są usankcjonowane ucńwałańi Walnego Zgromadzenie Spółdzielni bądź RadyNadzorczej.

§4.
przedmiote m pr zew ażaj ącej działalno ści spółdzielni j est :1) WYnajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z),2) Zarządzanie nieruchomościami wl.konywan. nu ź1...n ie (68,32.Z).
i) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68,10,Z),
! RealizacjaProjektówbudowlanychzwiązinychzervznoszeniembudyŃow(41 .lO,Z).5) Pozostała działalność spoftowa, rozrywkowa i rekreacyj na (93.29.Z).

powyższy przedmiot działalności spółdzielnia realizuj e pop,zez:1) Budowanie lub nabYwanie budynków * 
".Ó]u 

ustanowienia na rzęcz CzłoŃówspółdzielczych lokatorskich praw do znajdujących się w tl,ch budynkach lokali
mieszkalnych.

1.

2.
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Budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na tzecz Członkow odrębnej

własności znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym
przezrLaozeńu, garaży a także ułamkowego udziału we współwłasności w garńach
wielostanowiskowych.
Budowanie lub nabywanie budynków w celu wynajmowania znajdujących się w tych
budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu.
Budowanie lub nabywanie budynków w celu sptzedaży znajdujących się w tych
budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym ptzeznaczeńu.
Zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własnośó lub współwłasność Spółdzielni.
Zarządzanie nieruchomo ściami stanowiącymi własność Członków S p ół dzi e lni .

Zarządzańe nieruchomościami niestanowiącymi jej mienia lub mienia jej Członków
na podstawie umowy zavłańej zwłaścicielem (współwłaścicielem) Ę nieruchomości.
Nóywanie nieruchomości gruntowych z przeznaczeńem na budowanie budynków,
na parkingi lub rekreacje.

§5.

1. Spółdzielnia może prowadzić inną dztńalnośc gospodarczą związaną bezpośrednio z reallzacją
cęlu dzińania Spółdzielni.

Spółdzielnia może tworzyć lub przystępować do innych organizacji gospodarczych, dla realizacji
rodzajów działalności określonych w ust. 1.

Organem uprawnionym do podejmowania decyzji o utworzeniu lub przystąpieniu do innych
organizacji gospodarczych oraz wystąpieniu z nichjest Walne Zgromadzenie Spółdzielni, które
również podejmuje decyzję w przedmiocie zbycia części udziałów (akcjD tych organizacji.

§6.

Spółdzielnia może budować lub nabywać budynki w
znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych

O podjęciu działalności określonej w ust. 1. decyduje
Spółdzielni, które w odpowiedniej uchwale określa
na których ta dzińalność może byó prowadzona.

3. Spółdzielniamoże zarządzaó nieruchomością nie stanowiącą jej mienia lub mienia jej CzłoŃów
na podstawie umowy zawafiej z właścicielem (współwłaścicielami) tej nieruchomości.

§7.

1. Spółdzielnia buduje lub nabywa budyŃi w celu sprzedaży znajdujących się w tych budynkach
lokali mieszkalnych, lub lokali o innym przeznaczeniu.

ż. Dopuszcza się możliwość sprzedaży 1okali osobom niebędącym Członkami Spółdzielni.

3. Organem uprawnionym do określenia kryteriów organizacyjnych i finansowych podjęcia
działalności, o której rnowa w ust. 1 jest Walne Zgtomadzenie Spółdzielni.

ZA ZGODNOŚ
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ż.1. Członkostwo w Spółdzielni

2. CzroNKowIE,ICH rRAWA I oBoW
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§8.
1. CzłoŃostwo osób, którym przysługuje spółdzielcze lokatorskie lub

lokalu, roszczenie o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego lub

roszczeńę o ustanowienie odrębnej własności lokalu zwanej dalej ,,ekspektatywą własności".
1) Członkiem Spółdzielni jest osoba ftzyczna, choćby nie miała zdolności do cąłrnoŚci

prawnych lub miała ograniczoną zdolność do czynności prawnych:
a) której przysfuguje społdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego,
b) której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
c) której przysfuguje roszczenię o ustanowienie spółdzielczego lokatorskięgo prawa do

lokalu mieszkalnego,
d) której przysługuje roszczenie.o ustanowienie odrębnej własności lokalu, zwane dalej

,,ekspektatywą własności".
2) Członkami Spółdzielni są oboje małzonkowie, jeżeli prawo do lokalu przysfuguje im

wspólnie, albo jeżeli wspólnie ubiegają się o zawarcię umowy o ustanowier1
spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego albo prawa odrębne.1

własności lokalu.
3) Członkiem Spółdzielni jest osoba prawra, której przysługuje społdzielcze własnoŚciowe

prawo do lokalu lub ekspektatywa własności. Osobię tej nie przysługuje społdzielcze
lokatorskię prawo do lokalu mieszkalnego.

4) Przepis pkt 1 i 3 stosuje się odpowiednio do osób, którym przysługuje prawo do miejsca
postojowego w garazu wielostanowiskowym lub garńu wolnostojącęgo, o których mowa
w art. l7l9, lub do ułamkowego udziału we współwłasności garuinł więlostanowiskowego,
o którym mowa w art. 27l usm.

Członkostwo osób, które nabyły prawo odrębnej własności lokalu.
1) CzłoŃiem Spółdzielni moze byó osoba ftzaczna lub prawna, która nabyłaprawo odrębnej

własności lokalu.
ż) Osoba, która nńyła prawo odrębnej własności lokalu, zachowuje człoŃostwo

w Spółdzielni.

Jężeli spółdzielczę własnościowe prawo do lokalu, prawo odrębnej własności lokalu alb^

ekspektatywa własności należy do kilku osób, Członkiem Spółdzielni może być tylko jedi.*

z nich, chyba że przysługuje ono wspólnie małżonkom. W przypadku zgłoszenia się kilku
uprawnionych rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym. Po bezskutecznp upływre

l.'1y1naczonego pIzęz Spółdzielnię terminu wystąpienia do sądu nie dłuzszego niZ 12 miesięcy,

wyboru dokonuje Spółdzielnia. Termin ten ustala Zarząd Spółdzielni. Do czasu rozstrzygnięcia
przez sąd lub wyboru dokonanego przęz Spółdzielnię, osoby, którym przysługuje spółdzielcze
własnościowe prawo do lokalu, prawo odrębnej własności lokalu albo ekspektatywa własności

mogą wyznaczyó spośród siebię pełnomocnika w celu wykonywania uprawnień wynikających
z człoŃostwa w Spółdzielni.

IeżęIi spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo odrębnej własności lokalu naIeży do

kilku osób, które są CzłoŃami Spółdzielni lub część z nich jest CzłoŃiem Spółdzięlni z tytułu

posiadania prawa do lokalu, osoby te mogą nie dokonywaó wyboru i pozostają CzłoŃami
Spółdzielni. Jeżeli zgłosi się kilka osób, z których częśó jest członkiem Spółdzielni z tyilłu
posiadania lokalu a część nie jest członkiem stosuje się zasady, o których mowa w ust. 3.

5. Spółdzielnia nie możę odmówić przyjęcia w poczet Członków niebędącego jej CzłoŃięm
właściciela lokalu podlegającego przepisom ustawy, w tym także nabywcy prawa odrębnej

SĄDoWY

ż.

,J.
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własności lokalu, spadkobiercy, zapisobiercy i licytanta.

Członkostwo w Spółdzielni powstaje z chwilą:1) Nabycia toszczeńa o ustanowienie
mieszkalnego.
Nabycia ekspektatyw1, własności,

łłJR*F-Ę

spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu

34Ł

§9.

1.

zawarcia umowy nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
Zawarcia umowY o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego ptawa do lokalu
mieszkalnego, jeżeli członkostwo nie zostało nabyte wcześniej,
Upły1ł terminu jednego roku, o którpn mowa w art. 15 ust. 4 usm, w przypadkach
PrzeńdzianYch w art. 15 ust. 2 i 3 usm, jeżeliptzed,upływem tego terminu;eana-z osób,
o których mowa w art. 15 ust. 2 lub 3 usm, 

-złoZyła^ 
§isenme zapewnienie o gotowości

zawarcia umowY o ustanowienie spółdzielczego iokatorskiego prawa do lokalu
mieszkalne go, z zastrzeżeniem pkt. 6,
Prawomocnego rozstrzygńęcia przez sąd w postępowaniu nieprocesowym lub wyboru
dokonanego PrzęZ Spółdzielnię, o których mówa'w art. 15 usi. 4 usm w przypadkach
Przewidziarrych w art. 15 ust. 2 i 3 usm, jeżelipisemne zapewnienie o gotowoś ci zawarcia
umowY o.'ustanowienie sPÓłdzielczego lokatorskiego p.a*a do lotalu mieszkalnego
zgłosiła więcej niz jedna osoba,

Członkostwo właŚcicieli lokali powstaje na podstawie uchwały Zaruądu w dacie ńożenia
deklaracji PtzYjęcia w Poczet Członków (;rzyjęóiauchwałą Zarząóu) orouy, która nabyła prawo
odrębnej własności lokalu.

§ 10.

1, Zarząd Prowadzi Rejestr Członków, zańerĄący ich imiona i nazwiska otaz miejscezatrieszkańa, w odniesieniu do CŻoŃów będących osobami prawnymi ieh nazwę i siedzibę,liczbę zadeklarowarrych i wniesionych do 9"*rrlśrriu 2017 udziałów, wysokość wniesion}ctrwkładów mieszkaniolvYch lub budowlanych, zmiany danych w tym zł<resie, datę nabyciaczłonkostwa, PtzYjęciaw poczet CzłoŃów Spółdzielni or*datę utraty lub ustania członkostwa.

/.)

3)
4)

5)

6)
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?
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2.2. Tryb i zasady przyjmowania w poczet członków spółdzielni
&

§ 11.

1, Powstanie członkostwa osób, którym przysługuje spółdzielcze lokatorskie lub własnościowe prawo
do lokalu, roszczenie o ustanowienie społdzielózego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego
lub roszczenie o 

_ustanowienie odrębnej własności ńkau zwanej Ja1".1 ,,ekrpektatywą własności,,.1) Zaruąd SPÓłdzielni, na podstawie dokumentacji stńe.dra powstanie członkostwa na
Posiedzeniu Zarządu dokonując odpowiedniego wpisu * proókol e Zarządu. Dokument,
stwierdzenie Powstania członkostwa przekaŹu3e iię do akt człoŃowskich i jest onpodstawą dokonania zmian w Rej estrze Członków.

2) NabYwca sPÓłdzielczego własnościowego prawa do lokalu staje się CzłoŃiem
Społdzielni , z datą nabycia prawa z zastrzeżeniem § 9.3) JeŻeli nabYcie. o którym mowa w ust. 1 pkt. 2 nastąpiło przed,9 września Z1l]r,nabywca
sPÓłdzielczego własnoŚciowego prawa do lokaiu staje się CzłoŃiem SpołdŹiehi

RT"' 
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z dniem 9 września 20I7r.. *; -r i*i -i
ż. Pruyjęcie w poczet Członków właścicieli lokali.

9)

l0)

Warunkiem ptzyjęcia w poczet Członków Spółdzielni
członkowskiej.

jest złożęnię deklaracji

Deklaracja powinna być złożona pod rygorem niewazności w formie pisemnej i podpisana
przęz osobę ubiegającą się o człoŃostwo.
Za osobę niemającą zdolności do czynności prawnych lub ograniczonej zdolności do
takich czynności - deklaracje podpisuje jej ustawowy przedstawiciel.
Deklaracj a powinna zawięr ać.
a) . Imię i nazwisko, w odniesieniu do osób prawnychnazwę,
b) PESEL osoba ftzyczna, NIP osoba prawna,
c) Adres lokalu oraz stwierdzenie,jaki lokal: mieszkalny czy uż7Ąkowy,
d) Miejsce zamieszkania, w odniesieniu do osób prawnych siedzibę,
e) Adres korespondencyjny,
0 Dane kontaktowe: ff telefonu;,email,
Organem Spółdzielni właściwym do przyjmowania w poczet CzłoŃów jest Zarząd,
Spółdzielni,
PrzYjęcie w poczet Członków powinno być stwierdzone na deklaracji podpisem dwóch
członków Zarządu lub osób do tego przęz Zaruąd upoważnionych z pódaniem daty
uchwały Zatządu o przyjęciu,
Zatząd nie może odmówió ptzyjęcia w poczet Członków osoby spełniającej warunki
okręślone w § 9.
Uchwała Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet CzłoŃów Spółdzielni powinna być
podjęta w ciągu 4 tygodni od dnia złożęniadeklaracji.
O uchwale Zarząd powinien zańadomió zainteresowaną osobę pisemnie w ciągu 14 dni
od podjęcia uchwały.
W razię podjęcia ptzez Zarząd uchwały odmawiającej przyjęcia w poczęt Członków
w zańadomieniu o podjętej uchwale należy podaó uzasadnienie uchwały oraz pouczenie
o Prawie wnięsienia odwołania do Rady Nadzorczej w ciągu 14 dni od daty otrzymania
zawiadomięnia.
Odwołanie powinno byc tozpatrzone ptzęz Radę Nadzotczą w ciągu 1 miesiąca od dnia
wniesienia odwołania.
O podjętej decyzji Rada Nadzorcza zawiadamia waną w ciągu 14 dni
od daty podjęcia tej decyzji. o' i J'tą>,

Jlrl. źld*{f [.tf\jry'

2.3. Wpisowe i udział yru.,n,an.lh.§.T,

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

1l)

12)
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§ 12.

i,

2.

Osoby, które uzyskały cńonkostwo od 9 września 2017 tokunie wnoszą wpisowe§o iudziału.
Jężeli udziaŁ był wniesiony ptzęz Członka Spółdzielni przed 9 września 2017 to w przypadku
ustarria człoŃostwa, Spółdzielnia wypłaca byłemu Członkowi wpłatę nominalną dokonaną na
udziń w ciągu 14 dni po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok, w którym
Członek ptzestŃ należeć do Spółdzielni i tylko w tej ich części, która nie stanowi wymaganego
zaspokojeniawierzyciela Członka i nie przypadłana pokrycię strat bilansowych Spółdzielni.

W przypadku śmierci CzŁortka, spadkobiercy mogą żądać zwrotu wpłat nominalnych dokonanych
naudziaĘ pod warunkiem okazania oryginałów dokumentów stanowiących podstawę stwierdzenia
nabycia spadku. Zwrot nie może nastąpić przed zatwierdzęniem sprawozdaniafinansowego za rok,
w którym Członek utracił człoŃostwo.

3.
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4.

5.

Członek Spółdzielni nie moze przed ustaniem członkostwa
udztały.

Wpisowe nie podlega zwrotowi.

żądać zwrotu wpłat dokonanych na

ZA ZGODNOS

2.4. Prawa Członków ooou, *J$_,0},
§EKRETARż

§13. J
1. Członkowi Spółdzielni przysługuje:

Czywte i bierne prawo wyborcze do organów Spółdzielni.
Prawo brania czynnego udziału w życiu Spółdzielni i zgłaszańa wniosków w sprawach
zvłiązany ch z jej dziŃalno ścią.
Prawo do otrzymania w sposób wskazany w ustawie i stafucie informacji o czasie miejscu
i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni.
Prawo do otrzynania w sposób wskazany w ustawie i Statucie informacji o miejscu
wyłożenia wszystkich sprawozdń i pĄektów uchwał, które będą przedmiotem obrad
Walnego Zgromadzenia, oraz informację o prawie CzłoŃa do zapoznania się z tymi
dokumentami.
Prawo żądania w trybie określonym w ustawie otaz Statucie zwołaria Walnego
Zgtomadzeńa.
Prawo żądania w trybie określonym w ustawie oraz Statucie zarńeszczęńa w porządku
obrad Walnego Zgr omadzenia oznaczonych spraw.
Prawo zgłaszaniaprojektów uchwał w trybie określonym w ustawie i Statucie.
Prawo zg}aszartia poprawek do projektów uchwał Walnego Zgromadzeńa w trybie
określonym w ustawie i Statucie.
Prawo zaskarżańauchwał Walnego Zgromadzenia Spółdzielni z powodu ich niezgodności
zptzepisami prawa lub Statutu.
Prawo otrzymania kopii uchwał orgarrów Spółdzielni i protokołów obrad
Spółdzielni.
Prawo żądańa odpisu obowiązującego Statutu otaz odpisu wydanych na jego
Regulaminów.
Prawo przeglądartia Rej estru Członków.
Prawo do otrzymania kopii protokołów lustracji, rocznych sprawozdań finansowych oraz
faktur i umów zawieranychprzez Spółdzielnię z osobami trzecimi.
Prawo odwoływania się w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym od uchwał podjętych
przez Organy Spółdzielni.
Prawo do korzystania,wtaz z osobami wspólnie zarrieszklĄącymi z wszystkich wspólnych
p omie szczeń, utządzeń, usłu g i świadczeń S pó łdzi e lni.
Prawo zavłarcia umowy ze Spółdzielnią o budowę lokalu w trybie określonym Statutem
Spółdzielni.
Prawo zawucia umowy o ustanowienie prawa do lokalu w trybie określonym Statutem
spółdzielni.
Prawo żądania zavł ar cia umowy :

a) Przeniesienia własności lokalu, do którego Członkowi przysfuguje spółdzielcze
lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego.

b) Przeniesienia własności lokalu, do którego CzłoŃowi przysfuguje spółdzielcze
własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, użytkowego, gnńu.

c) Przeniesienie ułamkowego udziału we współwłasności garńuwielostanowiskowego.
Prawo żądania przedstawienia kalkulacji wysokości opłat związanych z eksploatacją
i utrzymartiem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją
i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni.

8 Statut SM ,,Zatoka" w Braniewie przyjęty Uchwałą Nr 1 1/l/2018 na WZ w dniu 6 czenłca 2018r.

Kffip§A

łi1
L*

5ti\:
śg.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)
8)

9)

10)

11)

I2)
13)

I4)

15)

16)

17)

18)

Organów

podstawie

19)

\[M

s.
" 
]i'
ct

s§sj
'§}



?'i lt
,ĄL

20) Prawo do wynajęcia lokalu, do którego
lokalu.

2I) korzystanie z innych praw okeślonych w stafucie i ustawie.

UPrawnienia Przewidziane w ust. 1 nie obejmują treści protokołów obrad organów Spółdzielni
uchwał i dokumentów, których ujawnienie nńszyłoby przepisy ustawy o- ochronń danych
osobowych.

KosztY sPorządzania kopii dokumentów okręślonych w ust. 1 pkt. 10 i 13, pokrywa Członęk
wnioskujący o ich ottzymanie. koszty te okręśla zirządspółdzielni.
OdPis Statutu i Regulaminów wydanych na jego podstawie Członek otrzymuje bezpłatnie.
Członek zainteresowany otrzymaniem dokumentów, o których mowa w ust. 1 zgłaszapisemnie
Zarządoń Wkaz dokumentów, których kopie chce ottzymaó. Zarząd Wznaczaiermin wy dania
kopii nie dfuższyjednakniż7 dni roboczyci.
SPÓłdzielnia może odmówió Członkowi wglądu do umów zawieranych z osobami trzecimi, jeśli
naruszałobY to Prawa tYch osób lub, jeżeli istnieje uzasadniona obawa, żę Członek wykorzystapozyskane informacje rv celach sprzęcznych ż interesem spółdzielni iYvaJ'Ąqrw rrilvrljJ,'łlJg w Uvrątjlt sPrzęozn|cn Z mtereSem §połClzlelni i przez to wyrządzi
SPÓłdzielni znaczną szkodę. Odmowa powinna byó v,rytużona na piśmie. Członek, któremu

wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie spółdżiehi do tych umów. Wniosek
należy złożyó w terminie 7 dni od doręczenia CzłoŃowi

zA ZGaDNC)S
2. 5. Obow iązl<l Członków

1. Członek obowiązany jest:

społdzielcze prawo do

2.

J.

4,

5.

6.

1) PrzesttzegaĆ Postanowień Stafutu, Regulaminów i innych uchwał organów Spółdzielni.2) Wnieść wkład mieszkaniowy lub budówlany.3) UiszczaÓ. terminowo opłaty zńązane z: eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości
w częŚciach_ PtlYPadaiących na jego lokal, eksploatacją i arŹymaniem nieruchomości
stanowiących mienie Spółdzielni.

4) Zavłiadamiaó SPÓłdzielnię o zmianie danych zamieszkania, korespondencji, kontaktowych.
|) KorzYstaó z lokalu zgodnie z warunkami iechnicznymi okreslo ny^i prr"iŚpółdzielnię.6) Zawiadania9 Spółdzielnię o zmianięliczby osób zamieszkujących w lokalu.7) Zawiadarniać SPółdzielnię o wynajęciu iokalu na inne ć&ó niz okręślone w umowie

o ustanowienie prawa do lokalu (prrydziale).
8) Przestrzegaćregulaminuporządkudómowego.
9) Dbaó o dobro i rozwój Spółdzielni orń poszanowanie mienia Spółdzielni i o jego

zabezpieczenie.
10) Niezwłocznie udostępnić lokal w celu usunięcia awarii wywołującej szkodę lub

zagrńającej bezpośrednio powstaniem szkody.11) UdostęPnió lokal w celu dokonaniaprzeglądu okresowego, aw szczęgólnie uzasadnionych
wYPadkach równiez doraŹnego przeglądu stanu wyposażenia lołalu otaz ustalęnia
niezbędnych prac i ich wykonania.

12) UdostęPniĆ lokal w celu zainstalowania urządzeńpomiarowych dotyczą cych zużycia wody
i ciepła, jak równieżumożliwić odcąt wskazań tychurządzlń.13) wykonywać inne obowiązki określone w statució spółdzielni.

2, W PrzYPadku, o którYm mowa w ust. 1 pkt 10 w razięawarii wywołującej szkodę lub zagrńającej
bezPoŚrednio Powstaniem szkody o.oLa korzystająca z lokalu 3eŚt'oilowiązana niezwłocznie

o,rr, n, on.k,9-.3,,.. Ą&,SEKRETARŻ 
SA

§ 14.
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udostępnić lokal w celu usunięcia awarii, Ieże|i osoba ta jest nieobecna lub odmawia
udostępnienia lokalu, Spółdzielnia ma prawo wejść do lokalu w obecności funkcjonariusza Policji,
a gdy sytuacja tego wymaga to Spółdzię|niamoże korzystaó z pomocy Straży Pożarnej.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1I i 12, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu
osoba korzystająca z lokalu powinna udostępnić Spółdzielni lokal w celu:
1) Dokonania przeglądu okresowego, a w szczegóInte uzasadnionych przypadkach również

dorźnego przeglądu stanu wyposażenia technicznego lokalu oraz ustalenia zakresu
niezbędnych prac i ich terminu wykonania.

2) Zastępczego wykonania przez Spółdzielnię prac obciążalących Członka Spółdzielni,
właściciela lokalu niebędącego Członkiem Spółdzielni.

3) Zainstalowania, kontroli sprawności zainstalowanych w lokalu urządzeń pomiarowych
ot az o dczytu wskazań ty ch urządzeń,

4. Jeżeli lokal lub budynek wymaga remontu części wspólnych, w tym w zakresie instalacji
technicznych lub przebudowy, Spółdzielnia może żądaó od osób korzystających z tego lokalu
lub budynku jego udostępnienia w celu wykonania koni bót po wcześniejszym
uzgodnieniu terminu i zakresu prac.

ZA z.()DNo
ono,n,onhb^.0,b-.,i

SEKRĘTARZ

2.

2.6. Ustanie członkosfwa

§ 15.

1. Cżonkostwo w Społdzielni ustaje na skutek:

1) WysĘieniazeSpcłdńelniCźoŃabędącegowłaścicielemlokalu.
2) Śmierci CńoŃąa w odniesieniu do osoby prawnej w przypadku ustania jej bytu prawnego.

3) Utraty wszystkich tytułów prawnych do lokali w zasobach Spółdzielni.
4) ZbycieprzezCńonkawszystkich przysługujących mu praw do lokali w zasobach Społdzielni.
5) Wygaśnięcia społdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na podstawie

prawomocnego orzeczenia sądu.

6) UstaniabytuprawnegoSpołdzielni.

Ustanie członkostwa w Spółdzielni z mocy prawa z chwil'ą:

1) Wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.
2) Zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub udziału w tym prawie.

3) Zbyciaprawa odrębnej własności lokalu lub udziafu w tym prawie.
4) Zbyciaekspektatywy 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 art. 18 usm.

Ustanie człoŃostwa na skutek wypowiedzęniazłożonęgo przęz właściciela lokalu.

Ustanie członkostwa w przypadkach określonych w art. 24l ust.1 i art.26:
1) Członkostwo w Społdzjelni ustaje w przypadku podjęcia przez właścicieli lokali uchwały,

Ia podstawie art. 24L usm, że w zakresie ich praw i obowiązków oraz zuządu
nieruchomością wspólną będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dria 24 czerwca
1994r. o własności lokali. Członkostwo w Spółdzielni ustaje z chwilą podjęcia uchwały
chyba, że uchwała zaczynaobowiązywać w innym terminie.

2) Człbnkostwo w spółdzielni ustaje w ptzypadku wyodrębnienia własności ostatniego
lokalu, jeżeli w ciągu 3 miesięcy od wyodrębnienia ostatniego lokalu nie zostanie podjęta

uchwała przez większośó właścicieli lokali, że w zaLłesie ich praw i obowiązków otaz
zarządu nieruchomością wspólną stosuje się odpowiednio art.27 usm członkostwo ustaje

następnego dnia po upływie 3 miesięcy od wyodrębnienia własności ostatniego lokalu.

§tatut §M ,,Zatoka" w Braniewie pżyjęty Uchwałą Nr ,1 1/l/2018 na WZ w dniu 6 czenruca 2018r.
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2.

1.

§ 16.

CŹonek Społdzielni będący właścicielem moze wystąpńć ze Społdzielni w kazdyn czasie za
wypowiedzeniem ńożonym Zau,ądoń, które pod rygorem nieważrości powinno być dokonane na
piśmie.

Okręs wypowiedzenia wyrosi 30 dni i rorycryna się pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego
następującego po dniu zgłoszenia wysĘlienia. Na wniosek Cżonka okres wypowiedzenia może byóŻa
zgoąZan&uskrócony.

3. Za datę wysĘpienia CńoŃa zę Społdzielni uważa się następny dńeń po upŁywie okresu
wypowiedzenia.

§ 17.

Skreślenie z Rejestru członków:
1. CzłoŃa zmarłego skreśla się z Rejestru CzłoŃów zę skutkiem od dnia, w którym nastąpiła

śmierć.

2, Osobę prawną będącą CzłoŃiem Spółdzielni skreśla się z Rejestru Członków zę skutkiem od dnia
ustania osobowości prawnej.

3. Członęk Spółdzielni, któremu w dniu 9 września 20I7r. nie przysługiwało spółdzielcze
lokatorskie prawo do lokalu mięszkalnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu albo
prawo odrębnej własności lokalu oraz któremu nie przysfuguje roszczęnie o ustanowienie prawa
odrębnej własności lokalu lub roszczenie o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do
lokalu mieszkalnego, traci ztym dniem członkostwo w Spółdzielni.

4. Jeżęli CzłoŃowi przysługuje w danej Spółdzielni więcej niż jeden tltuł prawny do lokalu będący
podstawą uzyskania członkostwa, utrata człoŃostwa następuje dopiero w przypadku utraty
wszystkich tyrułów prawnych do lokali w ramach tej Spółdzielni. Przepis ten stosuje się
odpowiednio do CzłoŃa, który jest stroną umowy lub umów o budowę lokalu lbb lokali.

Skreślenia dokonuje Zarząd po stwierdzeniu wystąpienia
poptzęz zmianę w Rejestrze Członków, ZA

okoliczności wymi

16,łł
3. Posr4rowANIE wEwNĄTRzSpoŁDzIE

ZG()DNc}śĆ

§ 18. Truszkowsk,
Od uchwały podjętej w sprawie między Członkiem a Spółdzielnią Członek
w postępowaniu wewn ątrzspółdzielczym.

może odwołać się

1,

§ 19.

Od uchwał Zuządu Cżonęk moze odwołaó się do Rady Nadzorczej w terminie 14 dni od dnia
otłrymana uchwĄ. ZNząd, jest obowiryany podać uzasadnienie i pouczenie CżoŃa o prawie
wniesienia odwołania do Rady Nadzorczej . Jeżeli Cżonek ńe ńoĘ odwołania we wskazanym terminie,
uchwała Zarządu staj e się ostateczna.

Rada Nadzorczajest obowiązana rozpatrzyć odwołanie CzłoŃa w ciągu 3 miesięcy od dnia
wniesienia odwołania i przesłać' odwołującemu się CzłoŃowi odpis uchwały wraz z jej
uzasadnięniem w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały. Uchwała Rady Nadzorczej podjęta
w trybie odwoławczym jest ostateczna w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym,

2.
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§ 20.

1. Od uchwały Rady Nadzorczej podjętej w pierwszej instancji CzłoŃowi przysługuje prawo
odwołania do Walnego Zgromadzenia Spółdzielni w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia na
piśmie wTaz z uzasadnieniem. Odwołanie powinno być rozpatrzone na najbltższym Walnym
Zgromadzeniu Spółdzielni jezeli zostało złożone co najmniej 15 dni przed terminem Walnego
Zgromadzenta,

ż, Uchwała Walnego Zgromadzenia Spółdzielni jest ostateczna w postępowaniu
wewnątrzspołdzielczym. Odpis uchwały wraz z uzasadnieniem przesyła się odwołującemu
CzłoŃowi w terminie 14 dni od jej podjęcia.

1.

§ 21.

W wypadku wniesienia przez Członka odwołania w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym bieg
przedawnienia i terminów zawitych ulega zavłieszęńu do dnia zakończenia tego postępowania,
jednakże ptzęz okres nie dłuZszy niZ rok od dnia, w którym organ odwoławczy powinien
rozpatrzyó odwołanie.

Postanowienia Statutu o postępowaniu wewnątrzsplłdzielczym nie mogą ograniczać dochodzenia
przez Członków ich praw na drodze sądowej. W wlpadku zaskarżenia przez Cńorka uchwały
w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym i sądowym postępowanie wewnątrzspółdzielcze ulega
umorzeniu

§22.
Od decyzji w sprawach wniosków i skarg skierowanych do Organów Spółdzielni Członek może
odwołać się w postępowaniu wewnątrzsp ołdzielczym,

§ 23.

1. Wnioski i skargi Członków skierowane do Zarządu powinny byó rozpatrzone w ciągu 28 dni
od ich złożenia. O sposobie załatwienia wniosku lub skargi Zarząd, zawtad,amta
zainteresowanego Członka na piśmie w terminie l4 dni.

Ż, Jężęli wniosek lub skarga zostały rozpatrzone negatywnie Zarząd,jest obowiązany podać
uzasadnienie i pouczenie Członka o prawie wniesienia odwołania do Rady Nadzorczej
w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisma. Jeżeli Członek nie złoży odwołania we
wskazanym terminie, decyzja Zarządu staje się ostateczna.

3. Rada Nadzorczajest obowiązanarozpatrzyc odwołanie Członka w ciągu 3 miesięcy od dnia
wniesienia odwołania i przesłac w terminie 14 dni od dnia tozpatrzenia sprawy. Stanowisko
Rady Nadzorczej podjęte w terminie odwoławczym jest ostateczne w postępowaniu
wewnątrzs p ołdzielczy m,

§ 24.

1. Wnioski i skargi Członków skierowane do Rady Nadzorczej powinny byc rozpatrywane
w ciągu trzęch miesięcy od dnia tch złożęnia, O sposobie załatwienia wniosku lub skargi
Rada Nadzorcza zawiadamia zainteresowanego Członka na piśmie w terminie 14 dni.

Jeżeli wniosek lub skarga zostały tozpatrzone negatywnie Członkowi przysługuje
odwołanie do Walnego Zgromadzenia Spółdzielni w terminie 30 dni od otrzymanla

2,

Do,illY

odPowiedzi. Odwołanie to powinno byó rozpatrzone na najbliższym Walnym Zgtomadzeniu

szkowska
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§ 27.

10. członek, ma prawo na walnym zgromadzeniu spółdzielni
z pomocy prawnej lub pomocy eksperta. Osoby, z których

2.

t
J.

4.

7,

8,

5. Pełnomocnictwo powinno byó udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do
protokofu Walnego Zgt omadzenia.

6. Pełnomocnik jest zobowiązarry do przekazania obsfudze Walnego Zgromadzęńaprzy podpisaniu
listy obecności oryginału pełnomocnictwa.

Lista pełnomocnictw podlega odczytaniu po tozpoczęciu Walne go Zgromadzęńa.

W Porządku obrad Walnego Zgromadzenia uwzględnia się puŃt dotyczący odczytania listy
pełnomocnictw.

9, OdczYtanie l]sty gełnomocnictw polega na odczytaniu imion i nazwiska mocodawcy, jego adręsu
w zasobach Spółdzielni oraz imion i nazwiska pełnomocnika.

&

do korzystania na własny koszt
pomocy korzysta Członek, nie są

uprawnione do zabierania głosu.

11. Czynne i bierne prawa wyborcze przysiugują CzłoŃom
zdolność do czynności prawnych.

pełnoletnim i posiadającym pełną

12, Członkowie SPółdzielni nie mający zdolności do czynności prawnych lub mający ograniczoną
zdolnoŚĆ do czynności prawnych działają wobec orginów Spółdzieln r' prr", swoich
Przedstawicieli ustawowych, opiekunów lub kuratorów. Przedstawiciele ci nie mają czynnegoi biernego prawa wyborczego. Dotyczy to rownięż Pełnomocnika CzłoŃa 

- 
Śpoiorlelni
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4. Oncłxy SpoŁDzIELNI

§ 25.

1. Organami Spółdzielni są:
1) Walne Zgtomadzenie Spółdzielni.
2) Rada Nadzorcza.
3) Zwząd.

§ 26.

Tryb zrvołYwania posiedzeń organów Spółdzielni oraz sposób i warunki podejmowania uchwał przez
te organy określa statut oraz Regulaminy wydane najego podstawie.

4.1. \ilaln e Zgromadzenie §półdzielni

Walne Zgromadzenie Spółdzielni jest najwryższym organem Spółdzielni;.,. ., ,-, 
', 

.; o,}.
,.,,.- -' i, 

.-,-

śzlłoułska

§ 28.

1. Członek moze brac udział w Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni osobiście lub ptzez
pełnomocnika.

Do Pełnomocnika i pełnomocnictwa majązastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

Pełnomocnik nie możę zastępowaó więcej niż jednego Członkaw Walnym Zgromadzeniu.

Członęk spółdzielni uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu
jednego CzłoŃa.

może zastępowaó nie więcej niz

&
d}
#

ł1/ \;ś-
!\
ś
.,} i

Ńć
\Ł
.i,
i';t':

za 7_G()DNOŚq

;,,,l?,PA, ,



,&

13.

14.

posiadającego pełną zdolność do czynności prawnych, występuj ący z ich upowaznienia.

Osoby prawne będące Członkami Spółdzielni biorą udziŃ w Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni
ptzez ustanowionego w tym celu pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępowaó więcej niZ
jednego Cńonka. Pełnomocnik osoby prawnej może być wybierany jako Członek Rady
Nadzorczej.

Do udziału w Walnym Zgromadzeniu CzłoŃów Spółdzielni konieczne jest okazanie dokumentu
potwierdzaj ącego tożsamość.

15. W Walnyrn Zgtomadzeniu bierze udziń Zarząd i osoby zapnoszone przęz Zarząd oraz obsługa
ekspercka i techniczna.

§ 29.

Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia Spółdzielni należy:
1. Uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej.

2. Rozpatrywanie sprawozdń Rady Nadzorczej, zatvłietdzanie sprawozdańrocznych i sprawozdań
finansowych oraz podejmowanie uchwał, co do wniosków CzłoŃów, Rady lub Zarządu w tych

'sprawach.

Udzielanie absolutorium CzłoŃom Zarządl.

Rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego
z dzińalności Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie.

Podejmowanię uchwał w sprawie podzińu nadwyzki bilansowej (dochodu ogólnego), lub sposobu
pokrycia strat.

Podejmowanie uchwał w sprawie zbycianieruchomości, zbycia zal<ładu lub innej wyodrębnionej
j ednostki organizacyjnej.

Podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych otganizacji gospodarczych oraz
występowania z nich.

Oznaczanienajwyższejsumyzobońązń, jakąSpółdzielniamozezaciągnąó.

Podejmowanie uchwał w sprawie połączenta się Spółdzielni, podziału Spółdzielni oraz likwidacji
Spółdzielni.

10. Rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspołdzielczym odwołń od uchwał Rady Nadzorczej.

11. Uchwalanie Statutu i jego zmian.

12, Podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia
upowaznieńeZarządu do podejmowania dzińń w tym zakresie.

Spółdzielni ze zwięku otaz

13. Wybór delegatów naZjazdZwirykll, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona.

i4. Wybór i odwołanie CzłoŃów Rady Nadzorczej.

15. Uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej.
żA z(i()DN

5.

6.

],

1J.

4.

8.

9.

n,*,-,*{Pffi

§ 30.

1. Walne Zgromadzenie Spółdzielni zwołuje Zaruąd przynajmniej ruz w roku w terminie do 30
cZerwca.

2, Walne Zgromadzenie Społdzielni może być zwołane przez Zarząd z ważnych powodów w kazdym
czasie.
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3. Zarządjest obowiązany zwołac Walne Zgromadzenie Spółdzięlni na żądanie:

?fł

4.

5.

1) Rady Nadzorczej.
2) 1/10 Członków.

Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia Spółdzielni powinno byó złożonena piśmie z podaniem
celujego zwołartia.

W wypadkach wskazanych w ust. 3 Walne Zgromadzenie Spółdzielni zwołuj e Zarząd w takim
terminie, aby mogło się odbyć w ciągu cńerech Ęgodni od dnia wniesienia żądańa, Jeżęli to nie
nastąpi, zwołuje je Rada Nadzotcza.

6. W przypadku nię zwołania
je Związek Rewizyjny, w
koszt Spółdzielni.

7. Wnioskujący o zwołanie Walnego Zgtomadzenia Spółdzie
Rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzęszona lub
o zwołanie Walnego Zgromadzenia Spółdzielni, 1_".Ą :ł{.}(}

rrr*łyn, łn7PŹ;(

. walnego zgromadzenia spółdzielni przez organy spółdzielni zwołuje
którym spółdzielnia jest zrzęszona lub krajowa Rada spółdzielcza na

,pówtnnt' do Związku

§ 31.

2.

J.

1.

1. O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadze lni członkowie,
Związek Rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzęszona orazKrajowa Rada Spółdzielcza
zawiadamiani są na piśmie, eo najmniej na2I dni przed terminem jego zwołania.

Zawiadomienie powinno zawietać czas, miejsce, porządek obrad oraz informację o miejscu
wylożerńa wszystkich sprawozdń i projektów uchwał, które będą przedmiotęm obrad oraz
informacje o prawie członka do zapoznania się ztymi dokumentami.

Zawiadomienie dostarcza się wszystkim Członkom za pokwitowaniem odbioru z datą,lub
pr zekazĄ e li stami polec onymi.

§ 32.

Projekty uchwał i Ządania zamieszczęnla oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego
Zgromadzenia Spółdzielni mają prawo zgłaszac: Zarząd, Rada Nadzorcza i Członkowie.
Projekty uchwał, w tym uchwał przygotowanych w wyniku tych żądań powinny być
wykładane, na co najmniej 14 dni ptzed terminem Walnego Zgromadzenia Spółdzielni.

Członkowie maja prawo zgłaszac projekty uchwał i żądania, o których mowa w ust, 1

w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzęnia Spółdzielni. Projekt
uchwały zgłaszanej przęz Członków musi być poparty, przez co najmniej 10 Członków.

Członek ma prawo zgłaszanla poprawek do projektórł,uchwał nie później niż na 3 dni przed
po siedzeni em Walne g o Z gr omadzenia Spółdzie lni,

Zarząd jest zobowiązany do przygotowania pod r,vzględem formalnym i przedłożenia pod
głosowanie na Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni projektów uchwał i poprawek
zgłaszany ch przez Członków Sp ółdzi elni.

Przęz przygotowanie pod względem formalnym rozumie się analizę w szczególności
plawną i ekonomiczną dopuszczalności podjęcia uchwały. W przypadku braku kompetencji
Walnego Zgromadzenia do podjęcia uchwały, Zarząd nie umieszcza jej projektu
w porządku obrad.

Uzupełniony porządek obrad Walnego Zgromadzenta Spółdzielnt Zarząd wywiesza
w siedzibie Spółdzielni oruz na stronie internetowej w terminie określonym w ust. 1.

ż.

a
J.

4.

5.

6.

, Porządek obrad opracowany przez Zarząd i umieszczony w zawiadomieniu oraz zmieniony
StatutSM,,Zatoka" wBraniewieprzyjętyUchwałąNr11lll2018 naWZwdniu6czerwca2018r, 
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ż.

w wyniku zgŁoszonych ptzęz Członków projektów uchwał, żądan i poprawek jest

odczytywany po otwarciu obrad.

1.

§ 33.

Walne Zgtomadzenie Spółdzielni może podejmować uchwały jedynie w §prawach objętych
porządkiem obrad podanym do wiadomości Członków w sposób określony w § 31 i § 32 Statutu.

Nie dotyczy to podjęcia uchwały o odwołaniu Członka Zarządu w związku z ńe ldzieleniem mu
absolutorium.

Walne Zgtomadzenie Spółdzielni może skreślió z poruądku obrad poszczególne sprawy lub
odroczyó ich rozpatrywanie do następnego posiedzenia Walne Zgromadzenie Spółdzielni, a także
zmienió kolejność rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad.

3. Walne Zgtomadzenie Spółdzielni jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę
obecnych CzłoŃów.

Walne Zgtomadzenie Spółdzielni podejmuje uchwały zWkJą większością głosów. Większość
kwalifi kowana wymagana j est :

1) 2l3 głosów - dla podjęcia uchwały o zmianie Statutu Spółdzielni.
2) 2l3 głosów - dla podjęcia uchwały w sprawie odwołania Człołlka Rady Nadzorczej przed .

3) 2}3 głosów - dl; podjęcia uchwały w sprawiórpoł{cze4alub podziału Spółdzielni. 
t'&

4) 2l3 głosów - dla podjęcia uchwały o odwołanibez6ŃaZarządu, który nie uzyskał
absolutorium.

5) j3l4 głosów - dla podjęcia uchwał w sprawie likwidacji Spółdzielni.

W sprawach likwidacji Spółdzielni, przeznaczeńa majątku pozostałego po zaspokojeniu
zobowiązah Spółdzielni, zbycia zal<ładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej do
podjęcia uchwały konieczne jest, aby w posiedzeniu Walnego Zgromadzeńa, na którym uchwała
była poddana pod głosowanie uczestniczyła co najmniej połowa ogólnej liczby uprawnionych do
głosowania. W sprawie zbycia nieruchomości uchwała może być podjęta bez względu na liczbę
uczestniczących w posiedzeniu Walnego Zgromadzenia uprawnionych do głosowania CzłoŃów.

Ptzy obltczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie
uwzględnia się głosy oddane za i przeciw uchwale oraz wstrzymujące się. Przęz wstrzymujących
od głosu rozumie się osoby biorące udziń w głosowaniu, które podniosły mandat w chwili
wezwania Przewodniczącego - kto się wstrzymał.

Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu odbywa się jawnie, z zastrzężeniem wyjątków
przewidziartych w treści Statutu. Na żądanie Il5 Iiczby obecnych na Walnym Zgtomadzeniu
zarządza się głosowanie tajne równiez w innych sprawach objętych porządkiem obrad.

§ 34.

Obrady Walnego Zgromadzenia Spółdzielni otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub irrny
upoważniony przez Radę Nadzorczą jej Członek.

Otwierający obrady zarządza wybór Prezydium Walnego
przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz. Wybór
w głosowaniu jawnym.

Zgromadzeni
Prezydium

3. W Prezydium mogą działac wyłącznie Członkowie Społdzielni.

4. W skład Prezydium nie mogą wchodzić człoŃowie Zarządu. ,|ł ,

5. Po dokonaniu wyboru Prezydium obrady prowadzi Przewodniczący Walnego

16 Statut SM ,,Zatoka" w Braniewie pzyjęty Uchwałą Nr 11ll/2018 na WZ w dniu 6 czenłca 2018r.
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osoba przezniego .vqvznaczona ze składu Prezydium.

6. D o zadń Przewodni lzącęgo Walnego Zgr omadzenia naleĘ w szczególności :1) Prowadzenie obrad.
2) Udzięlenie i odbieranie głosu.
3) Ograniczenie czasu w;lpowiedzi do 5 minut wjednej sprawie.
4) Nie udzielenie głosu jeżęli Członek wypowiedział się w okrd
5) Pilnowanie rcalizacji porządkuobrad.
6) Ogłoszenie przerwy.
7) Zbięranie wniosków.
8) Zamknięcię obrad.

7 . Przewodni czący Walnego Zgtomadzenia udzięla głosu według
1) Członek Spółdzielni zgłaszasię do Przewodni czącęgo.
2) Przewodniczący podejmuje decyzję o udzieleniu głosu według kolejności zgłoszeń

z pierwszeństwem Członków Rady Nadzorczej iZarządu.
3) Członęk podchodzi do mównicy, przedstawia się poprzęzwskazanie imienia i nazwiska oraz

numeru mandafu.
4) Członek rczpoczlnawypowiedź
5) Członek zobawiązanyjest przerwaó wypowiędźw przypadku decyzjiPrzewodni 1zącego.

§ 35.

l. walne zgromadzenie spółdzielni w głosowaniu jawnym wybiera
głosów, spośród Członków następujące Komisje:

1) Komisję Mandatowo-Skrutacyjną, w składzie od 3 do 9 osób.

zwykłą większością

Do zadań Komisji

zadań Komisji należy uporządkowanie
Walnego Zgromadzetia Spółdzielni

należy:
a) Sprawdzenie kompletności listy obęcności oTaz wazności mandatów

Pełnomocników osób prawnych - Członków Spółdzi ęlni otaz przedstawicieli
osób z ograniczoną lub pozbawioną zdolnością do czynności prawnych lub
całkowicie j ej pozbawionych.

b) Sprawdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Spółdzielni
i określenie zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.

c) Dokonywanie na zatządzenie przewodnicz,ąoego Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni obliczeń wyników głosowania i podanie tych wyników
przewodniczącemu.

d) wykonywanie innych czynnoś ci zwlązanych z obsługą głosowania tajnego lub
jawnego.

2) Komisję Wyborczą, w składzie 3 osób. Do zadań Komisji należy
a) Listy kandydatów na Członków Rady Nadzorczej.

sporządzenie:

b) Listy kandydatów na delegat a na Zjazd Związku Rewizyjnego,
c) Listy na delegatów na Kongres Spółdzielczości.
(Komisja,jest wybierana, gdy porządęk obrad przewiduje wybór Członków Radv
Nadzorczej).

3) Komisję Wnioskową w składzie 3 osób, Do
wniosków zgłoszonych w trakcie obrad
z podziałem na:
a) Wnioski kwalifikujące się do przyjęcia; w takim przypadku należy wskazać

Organ Spółdziel ni odporł,i ed zialny za r ealizację wni o sku.
b) Wnioski kwalifikujące się do odrzucenia i przygotowanie projektu uchwały

w tym zakresie,
4) Inne Komisje w miarę potrzeby.
5) Walne Zgromadzęnie moze postanowic o połączeniu Komisji Wyborczej z Komisją

Wnioskorł,ą.
Statut SM ,,Zatoka" w Braniewie przyjęty Uchwałą Nr 11lll2Q18 na WZ w dniu 6 czenłca 2018r,
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ż. w komisjach mogą działać wyłącznte członkowie społdzielni.

3. Komisje wybierają ze swojego grona przewodniczącego i sekretarza.

4, Komisje sporządzają protokoł ze swej działalności, który podpisują przewodniczący
i sekretarz.

5. Przewodniczący Komisji składają Walnemu Zgromadzeniu Spółdzielni sprawozdanie
z czynności Komisji.

6. Protokóły Komisji przekazywane są sekretarzowi Walnego Zgromadzenia Spółdzielni.

§ 36.

1. Po przedstawieniu każdej ze spraw zamięszczonych w porządku obrad, przewodniczący
Walnego Zgromadzenta Spółdzielni otwiera dyskusję, udzielając głosu wg kolejności
zgŁoszeń.

ż, Walne Zgromadzenie Spółdzielni moze podjąć decyzlę o przeprowadzeniu dyskusji nad
kilkoma punktami porządku obrad łącznte.

3. Czas wystąpienia w dyskusji nie moze przekraczac 5 minut.

4. Członkom Rady Nadzorczej, Zauądu oraz przedstawicielom Zwl,ązku Rewizyjnego lub
Krajowej Rady Spółdzielczej głos możę byc udzielony poza kolejnością.

5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Społdzielni ma prawo zvłrócl,ć uwagę osobie
zabierającej głos, jeże|t odbiega ona od przedmiotu dyskusji lub przekracza czas
przeznaczony na wypowiedz. W przypadku niezastosowania się mówcy do uwag,
przewodni czący Walnego Zgtomadzenia Społdzielni odbiera mu głos.

6, Przewodniczący moze odmowić udzielenia głosu osobie, która w danej sprawie już
przemawiała.

7. W sprawach formalnych przewodniczący Walnego Zgtomadzenia Spółdzielni udziela głosu

dotyczące: ,.''. ';, ł ', ;3'1
. i .] ,_,-<_-. ;,

IA-
.) ż---*_'.' .ż,

:.- ,1l.-']a) Sposobu głosowania. l,A r,,ź, f ł,Ń.1* ,,r*..: ..

b) Głosowania bez dyskusji. f' { 'ąJ "/' ''Y:. ,:..:,1i,,.:,;_: ,,,

c) Zakończenia dyskusji i-; i_#ir,,l,
d) Zamknięcia listy mówców. .., 1 l';ł],P}$_1,:::- 

__,e) Zamkntęcta listy kandydatów na Członków Rady Nadzorczej.'\.. 
"'Tln.,rli0 Zarządzenia przerwy. '"",] ,ó ,

""""i,"j,

1.

W dyskusji nad wnioskami w sprawach formalnych mogą zabtac głos jedynie dwaj mówcy
jeden ,,za" ijeden ,,przeciw" wnioskowi.

Wnioski w sprawach formalnych Walnego Zgromadzenia Spółdzielni przl,jmuje
w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosow.

Członkowie Spółdzielni mogą zgłaszac na piśmie, niezależnię od zgłaszanych wniosków,
oświadczenia do protokołu Walnego Zgromadzenia Spółdzielni.

§ 37.

Po zamknięciu dyskusji nad poszczęgolnymi punktami porządku obrad przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Społdzielni zarządza głosowanie, jeśli określona spra\Ą,a wymaga
podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni.

8.

9.

10.

18 Statut SM ,,Zatoka"
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Przęd PrzYstąPieniem do głosowania przewodnióŹąóy=w a|nego''z§romadzenia Spółdzielni
informuje zebranych o wnioskach, które zostńy zgłoszoń do- danego punkiu obrad,i, o kolejności głosowania nad poszczególnymi ńioskami. Wniosń aae3 idące .ą
głosowane w Pierwszej kolejności. Wnioskięm ,,dalej idącym" jest taki wnioslk, tiorego
Prze gło sowanie Prze są dza o niecęlowo ści gło s owani a wni oskO* po"o, tńy ch.
KaŻda,uchwała Podjęta przez Walne Zgromadzenie Spółdzięlni powinna mieó nadany
numer kolejnY, datę podjęcia i tytuł określający sprawę, w której uchwała zostałapodjęta.

§ 38.

Członków RadY Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie Spółdzięlni w liczbie od 7 do 9
osób, spośród Członków na okres 3 lat.

WYborY Członków Rady Nadzorczej dokonywane są w głosowaniu tajnym, spośród
nieograniczonej liczby kandydatów. Odwołanie Członka iady Nadzorózlj 

-następuje

równiez w głosowaniu tajnym.

Do RadY Nadzorczej mogą byĆ wybierani tylko Członkowie Spółdzielni. Jeżeli Członkiem
SPÓłdzielni jest osoba Prawna, do Rady Nadzorczej możę być wybrana osoba niebędąca
Członkiem Spółdzielni, wskazan a przęzosobę p.u*ną.

W skład RadY Nadzorczej nie mogą wchodzió osoby, będące pracownikami Spółd zięlni.
Uchwała w sPrawie wyboru takiej osoby do Rady Ńaazoiczej jest nieważna. Z chwila
nawiązania stosunku Pracy przęz Członka Rady Nadzorczej 

- 
ustaje jego Członkostwo

w Radzie Nadzorczej Spółdzielni,

5, Nie mozna bYÓ Członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż ptzez 2 kolejne kadencje Rady
Nadzorczej.

KandYdatów do RadY Nadzorczej zgłaszają do Komisji Wyborcz ej, Członkowie w terminie
ustalonym ptzez przewodni czącęgo walne go zgr omaózenila spółdłehi,
Zgłoszenie kandYdatur Członków Rady Nadzorczej odbywa się pisemnie z podaniem:1) Imienia i nazwiska kandydata, miejsce zamiesŹkania,
2) Imienia i nazwiska osoby zgłaszĄącej.

kandydaci na członków Rady Nadzorczej przed głosowaniem
ztr ęzozeaĄln.r* ,,.,,o^1 ^.ł*:^*:^* l ^.-,^_- , 1 

^

prezentacji
zę szczegolnym uwzględnieniem spraw dotyczących: ł*, ,l) Zatrudnienia w Spółdzielni. ,{'łl2) prowadzenia dziŃaltości konkurencyjnej wobec spółdzi3) Pozostawania w sporze sądowym ze-Śpdiazielnią,
4) Zalegania z wnoszoniem opłat eksploalacyjnych.

|) L_iczby kadencji pełnionych w Radzie NadŻoiczej.
6) karalności przeciwko mieniu, przeciwko wiaiygodności

obrotowi gospodarc zęmu.

2.

J.

4.

6.

7.

8.

2.

3.

10,

w i przeciwko

9.

7) Zgody na kandydowanie do Rady Nadzorczej.
Członkowie mogą zadawac kandydatom pytania.

Do zgłoszenia kandydatury Członka nieobecnego na Walnym Zgromadzeniu Spółd zielni
naleŻY dołączYc jego Pisemną zgodę na kandydowanie oraz infoimacje. o którich mowa
w ust. 9.

Komisja WYborcza sporządza listę kandydatow na Członków Rady Nadzorczej, którzywyrazili zgodę na kandydowanie.

Członkowie Komisji Wyborczej i Mandatowo-Skrutacyjnej nie mogą kandydować do Rady
Nadzorczej,

T

1i.
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12. Wybory Członków Rady Nadzorczej ptzeptowadza się za pomocą kart wyborczych
opatrzonych pieczęcią Spółdzielni, na których są umieszczone nazwiska i imiona
kandydatów w kolejności alfabetycznej. Głosowanie odbywa się poprzez złożenie karty
wyborczej do urny w obecności Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

Głosujący zaznacza znakiem X, w polu obok nazwiska kandydata, na którego oddaje głos.

Głos jest niewazny, jeżeli:
a) Zavłiera większa liczbę nazwisk niż ustalonaptzez Komisję Wyborczą.
b) Karta wyborcza jest przekreślona.
c) Zavłiqa większą Liczbę nazwisk oznaczoftych znakiem X w polu obok nazwiska

kandydata niżIiczba miejsc w Radzie Nadzorczej.

Liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oblicza Komisja Mandatowo-
Skrutacyjna, która z czynności tych sporządza protokół. Przewodniczący Komisji ogłasza
wyniki głosowania.

Do Rady Nadzorczej zostąą wybrani kandydaci , którzy uzyskali kolejno największą liczbę
oddanych głosów.

W przypadku uz}skania ptzęz kandydatów równej liczby głosów przeptowadza się
ponowne wybory spośród tych kandydatów.

Liczba osób wybranych do Rady Nadzorczej nie moze przekraczaćliczby Członków Rady
określonej w Statucie Spółdzielni.

§ 39.

Odwołanie CzłonkaRady Nadzorczej przed upływem kadencji może nastąpić w głosowaniu
tajnym większością 2l3 głosów biorących udział w 'Walnym Zgtomadzeniu Spółdzielni, o ile
w porządku obrad Walnego Zgtomadzeniu Spółdzielni podanym Członkom do wiadomości
w trybie § 31 i § 32 Statutu był przewidziany punkt dotyczący odwołania Członków Rady
Nadzorczej.

13.

14.

15.

16.

l7,

18.

§ 40.

Postanowienia § 38 Statutu mają zastosowanie przy
w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz delegatana

wyborach delegatów na Zjazd Związku,
Kongres Spółdzielczości.

2.

1,

§ 41.

Głosowanie \Ą/ sprawie udzielenia absolutorium dla członków zarządu odbywa się dla
każde go Członka Zauądu odrębnie,

Członek Zatządu, któremu Walne Zgromadzenie Spółdzielni nie udzieliło absolutorium,
moze być odwołany w głosowaniu tajnym; w tym przypadku nie stosuje się § 31 i § 32
Statutu. Odwołanie Członka Zarządu wymaga pisemnego uzasadnienia.

§ 42.

Walne Zgromadzenie Społdzielni moze podjąć uchwałę o przerwaniu obrad bezv,ryczetpania porządku
obrad. Uchwała ta powinna określaó termin zwołania kontynuacji
Z gr omadzenia Spółdzielni. ZA ZGODN

§ 43.

Zakończeni e Walne go Z gt omadzeni a S półdzi elni następuj e :

20 Statut SM ,,Zatoka" w Braniewie przyjęty Uchwałą Nr 1 1/l/201 8 na WZ w dniu 6 czenłca 201 8r.
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1.

2.

ż.

Po wyczerpaniu porządku obrad.

9ay Walne Zgromadzenie Spółdzielni
niewyczerp arua potządku obrad.

podejmie uchwałę o zakończeniu obrad

§ 44.

za pomocą utządzeń
ym Zgtomadzeniu

mlm0

1' Z obrad Walnego Zgromadzenia_ Spółdzięlni spo:?ą!?a się protokół, który podpisująprzewodni czągy i.sekretarz walnego zgiomadzeniu śfroła"i.tni.
Protokół z obtad Walnego zgrJma{z."iu spJióri",t"i sporząd,zasię w terminie 14 dni oddniajego zakończęnia.

Protokół i uchwałY Walnego Zgromad,zenia Spółd zięInisą jawne dla Członków, przedstąwicieli

Ś#tr#"*;wizYjnego, 
w którym Spółdzielnia jeJ 'zrzęszona 

or* dla ńajowej n"oy

ProtokołY z obtad Walnego Zgtomadzenia Spółd zielni przechowuj e Zarząd, Spółdzielni, co

;flH';..J":tzęz 
10 lat, o iie PrzePisY w.prŃe przechowywania Ńr,ie pize*idują terminu

Przebieg obrad Walnego Zgromadzenia
1ej99trujących dźwięk i ońaz, o czym
Spółdzielni powinni, b y ó uprzedzeni.

2.

1. Uchwały Walnego Zgtomadzenia Spółdzielni obowiązująjej Organy.

o tYm czY uchwała jest s?rzęczna, z ustawą, postanowieniami Statutu bądź dobrymiobYczajami lub godzi w intóres Spółdzielni al6o'ma na celu pokrzywdzenie jej Członkamoze zdecYdowaĆ wYłącznie sąd, w postępowaniu ustalającym nieistnienie albo nieważnośćuchwały bądżw postępowaniu o jej uchyiónie.
KaŻdY Członek moŻe fioczYÓ powództwo o uchylenię uchwały Walne go ZgtomadzęniaSPÓłdzielni z Powodu jej nieŹgodności z prawem ńU postanowięniami Statutu; na tej samejpodstawie uchwałę możę zaskariyć takżę zaiząd spółdzielni,
Jęsli Zaruąd SPÓłdzielni, wYt acza powó.dztwo Spółdzielni 

_to, Spółdzielnie reprezentujePełnomocnik ustanowionl przez Radę Nadiorczą. W wypadku nieustanowięnia
Pełnomocnika sąd właściwy d,o rozpoznania sprawy ustanawia kuratora dla Spółdzielni.
PowódŻwo o uchYlenie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółd zielni powinno być wniesionew ciągu szeŚciu tYgodni od dnia odby:ci1 \vrt""ii Żgromadzenia Spółdzielni, jeże li zaśPowództwo wnosi Członek nieobecny.na Walny^Źgrońudzeniu Spółd?ielni na skutek jegowadliwego zwołania - w ciągu 

'"Lś.iu tygoóni oj drriu powzięcń *ńon'os ci ptzez tegoCzłoŃa o uchwale, _ńe PÓŹniej jednak niŹ-przed;oŃ"- roku od dnia odbycia WalnegoZgromadzenia Spółdzięlni. --r'J " v9 uttlg

JeŻeli ustawa lub Statut.wYmagają zawiadomienia CńoŃao uchwale, tęrmin sześciotygodniowy

;t"T#i. 
w ust, 5, biegnie oł-aniu tego zańadomienia dokonanego w sposób wskazany

orzęczęnię sądu ustalające nieistnienie albo niew ażnośó uchwały Walnego ZgromadzeniaSPÓłdzielnibądŹ uchY,lające uchwałę ma moc prawną względem wszystkich Członków orazwszystkich j ej Organów.

Spółdzielni może
Cz!_onkowie birzA ZGOD

o*un, onl.,?-.r9.

§ 45. 
§FKHE

3.

4.

5,

6,

7.
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Sprawy zwlązane z obradowaniem Walnego Zgromadzenia Spółdzielni, które nie zostały
uregulowane w Statucie rozsttzyga Walne Zgromadzenie Spółdzięlni w głosowaniu jawnym.

W kwestiach porządkowych decyzję podejmuje Prezydium Walnego Zgtomadzenia Spółdzielni.

ZA ZG..J-DNOSC

§ 46.

§ 47.

4.2. Rada Nadzorcza osavn, dn. l1.'8,a ..,,ą,§EKĘ§TARt śĄ

4,

5.

1. Rada Nadz oTcza sprawuje kontrolę i nadzor nad dztałalnością Spółdzielnil

2, Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgtomadzenie Spółdzielni w głosowaniu tajnym
spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

3. Jeżeli CzłoŃiem Spółdzielni jest osoba prawna, do Rady Nadzorczej może być wybrana osoba
niebędąca członkiem Spółdzielni, wskazana przez osobę prawną.

Rada Nadzorcza składa się od 7 do 9 Członków.

Kadencja Rady Nadzorczej wynosi trzy lata i trwa od Walnego Zgromadzenia Spółdzielni, na
którym Rada została wybrana do S/alnego Zgromadzęnia Spółdzielni, dokonanego w trzecim
roku kalendatzorymkadencji, którę dokona wyboru Rady na następną kadencję.

Członek Rady Nadzorczej może być wybrany na dwie kadencje z rzędu. Karencja powinna trwać,
co najmniej jedną kadencję.

W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby, będące pracownikami Spółdzielni.
Uchwała w sprawie wyboru takiej osoby do Rady Nadzorczej jest nieważna. Z chwila
nawiązania stosunku pracy przęz Członka Rady Nadzorczej ustaje jego Członkostwo
w Radzie Nadzorczej tej samej Spółdzielni.

§ 48.

Mandat Cńonka Rady Nadzorczej wygasa w momencie rozpoczęcia punktu porządku obrad
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni dokonującego wyboru Członków Rady Nadzorczej na kolejną
kadencję.

Utrata mandatu przed upĘwem kadencji następuje w przypadkach:
1) Odwołania większością 2l3 głosów Walnego Zgromadzenia Spółdzielni. biorących

udziń w głosowaniu.
2) Ztzęczenia się mandatu, które staje się skuteczne po dojściu do wiadomości Spółdzielni,

poprzez wpływ do Biura Spółdzielni.
3) Ustania Członkostwa w Spółdzielni.
4) Zatrudnienia w Spółdzielni.

Na miejsce CzłoŃa Rady Nadzorczej, który utracił mandat do Rady, wchodzi do końca kadencji
nowy Członek Rady, znajwyższąliczbą głosów, z ostatnich dokonanych wyborów Członków
Rady przeprowadzonych na Walnym Zgr omadzeniu Spółdzielni.

§ 49.

Do zakresu dziŃ,ania Rady Nadzorczej należy:
1) Uchwalanieplanówgospodarczych.
ż) Nadzór i kontrola działalności spółdzielni poprzez:

a) Badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych,
Statut SM ,,zatoka" w Braniewie przyjęty Uchwałą Nr 11ill2018 na WZ w dniu 6 czenłca 2018r,
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6.

7.

1.

2.
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b) Dokonywanie_ okresowych ocen Cł"#"* oi*'bouro",.rr,,u jej zńańgosPodarczYch, ze szczególnym u*"ględnieniem przesttzegania przez Spółdzielnięprawjej Członków.
c) PrzeProwadzanie kontroli nad sposobem załatwiańa ptzęz Zuząd wnioskówOrganów Spółdzielni i jej CzłoŃów.
Podejmowanie uchwał w sPiawie nabycia nieruchomości oraz nabycia zal<ładulub innejj ednostki organizacyj nej .

Podejmowanie uchwai w sprawie zabezpieczenia kredytu w formie hipoteki nanieruchomoŚci, dla P.ołz9b lctóiej pr,rrnaczóne będą środ_ki finansowe pochodzące z tegokredYtu, Po uzYskaniu pisemnej-zgody większości Ó"ł*r.o* Spółdzielni, których prawado lokali rwięane są z tąnieruóhońoŚcią,
Podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecznych otazwystępowania z nich.
Zatwietdzańestrukturyoryańzacy jnejSpółdzielni.
RozpaĘwanie skarg na działalnoŚÓ Zarządu.
składanię walnemu zgromadzeniu spółdzielni sprawozdń zańerającychw szczególności wyniki kontroli i ocenę ,pru*o}dar, finansowych.
Podejmowanie uchwał W sprawach_ 

"zynnoSci 
pru*v.h dokonywanych międzySPÓłdzielnią a CńoŃiem Zaiządu lub Ootony*an j"i prr", Spółdzielnię w interesieCzłonka Zauądu otaz reprezentowanie spółazieini przy tych czyrrnościach; dorePrezentowania SPÓłdzielni wystarczy dwóch ĆzłoŃów R;di pri"r"ią"pńaznionych.

WYbór Podmiotu uPrawnionego do bidaniasprawozdania fi nanśowego śpółłi.lni.Uchwalani e zasad gospodarki fi nansowej Spółdzielni.
Zatwiętdzanię wYsokoŚci stawek w . zakresie pokrywania kosźów nłiązanychz eksPloatacją i utrzYmaniem lokali mieszkalnych i uzytkowych oraz nieruchomościwspólnych na podstawie kalkulacj i przedłożonej ptzez zuiąasptiła"i"iri "'
Regulamin Przetargu na zagowoda.o*y*uniÓ 

-tokati 
miesztatnyJ ,"orrry.h w sensięprawrrym.

Uchwalanie Regulaminu rozliczania kosźów zuządzania nieruchomościami (kosżóweksploatacji 
1 utrzymania nieruchomości) stanowiąc|cn menie Spółdzietni lub mienie

_C_z|oŃ9w nabyte na podstawie ustawy o spółdzielniacil mieszkaniowych,
uchwa] ani e Re gul am inu r o zlic zania ko s,tó w niezależnych o d sp ółdzi elni.Uchwalanie Regulaminu rczliczeń finansowych Ź Człołtkami z §rtułu wkładówmieszkaniolyych i budowlanych.

J]cJlwa]an|e Regulaminu zlecania dostaw i usług obcym wykonawcom.
Uchwalanie Regulaminu wynajmu l o kal i miesit<atni.r, i,l"ytkowych.
Uchwalanie Regulaminu porządku domowego.

J]c]lwaJani e Re gul am inu Zar ządu wT az, oń ś l..ri ęm zas ad v,ry nagt adzania.
Uchwalanie Regulaminu komisj i Rady,
Uczestnictwo w lustracji SpółdŹiehi i nadzfunad wykonywaniem zadńpolustracyjnych,Ustanowienie Pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Spółdzielni w sądzie,w PrzYPadku, gdY Zaruąd wytoczy powódawo o uchylenie uchwały WalnegoZ gr omadzeni a Spółdzi ęlni.

24) Uchwalanie Regulaminu tworzenia i gospodarowania funduszami tworzonym i przezSpółdzielnię.
25) Uchwalanje Zasad odstąPienia od egzekwowania naliczonych odsetek od nalezności

PrzYsługującYch dla SPÓłdzielni MiesŹkaniowej .,Zatoka" w Braniewie oraz odraczaniaterminów PłatnoŚci, rozkładaniana raty i umarzini|nnalezności poJstawowych.26) UchwalanieRegulaminu SamorząduBlokowego.
27) Uchwalanie Regulaminu Zebrania Bloku.

2, W celu wYkonania swoich zadań Rada Nadzorcza moze żąd,ac od Zarządu, CzłoŃówi Pracowników SPÓłdzięlni wszelkich sprawo zdań i wyjaśnień, przeglądacksięgi i dokument y oraz
Statut SM ,,zatoka" w Braniewie przyjęty Uchwałą Nr 11lll2O18na WZ w dniu 6 czenłca 2018r. l l 23
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1.

2,

J.

4.

sprawdzaó bezpo średnio stan maj ątku Spółdzielni, K#p§ś
§ 50.

Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Prezydium. W skład PrezYdium RadY wchodzą:

przewodnicrą"y,ru"łępcaprzewodniczącego, sekretarz orazprzewodniczącY stałYch komisji RadY.

ZadaniemPrezydium Rady jest organizowanie pracy Rady Nadzorczej.

RadaNadzorcza wybiera Komisję Rewizyjną otazmoże powołaó inne komisje stałe lub czasowe.

prezydium i komisje Rady Nadzorczej, mają tylko charakter pomocniczy dla Rady i nie mogą

podejmować zadnych decyzji ani formułowaó wiążących zaleceń pod adresem CzłoŃÓw,

Organów Spółdzielniczy jej słuzb etatowych.

§ 51.

1. członkowi Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie
wynagrodzenia za pracę, określonego w odpowiednich
wynagrodzeniu za pracę, w wysokości:
1) Przewodniczący Rady Nadzorczej - 80%.

2) ZastępcaPrzewodniczącego Rady Nadzorczej - 55%,

3) Sekretarz Rady Nadzorczej - 55%.

4) Przewodniczący komisji stałych Rady - 55%.

5) Członek Rady Nadzorczej - 35%.

liczone minimalnego

!-":,9 inimalnympTZe

li L§

J.

4,

1.

3,

5.

2. Za ldziń w posiedzeniach Prezydium Rady i komisji stałych Rady

wynagrodzenie na zasadach określonych w ust. 1 o ile w danym

posiedzenie Rady Nadzorczej.
miesiącu nie odbyło się

Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 wypłacane jest w formie miesięcznego ryczałtu
bez ńgIędu na ilość posiedzeń, przy czym Członek Rady Nadzorczej jest pozbawiony
jednomńsięcznego ryczńtu w przypadku trzech nieobecności w posiedzeniach Rady
Nadzorczej w ciągu roku.

Jeżeli w danym miesiącu posiedzenie Rady Nadzorczej nie odbywa się, z zasttzężeniem

ust. ż, to wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 Członkowi Rady Nadzorczej nie
przysługuje.

§ 52.

posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej przewodniczący, aw razięjego nieobecnoŚci - zastępca

przewodniczącego.

posiedzenie Rady Nadzorczej powinno byó zvłołane na wniosek 1/3 Członków Rady lub na

wniosek Zaruądu w terminie dziesięciu dni od dnia zgłoszenia wniosku. Pierwsze posiedzenie

Rady Nadzorczej w sprawie ukonstytuowania się Rady Nadzorczej avołuje i prowadzi

przewodniczący Walnego w terminie 7 dni od wyborów.

Rada Nadzorcza moze podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad

podanym do wiadomości Członkom Rady w formie pisemnej, co najmniej na trzy dni

kalendarzowe przed posiedzeniem Rady.

Rada Nadzorcza moze podejmować uchwały jedynie w obecności, co najmniej 2/3 składU RadY,

określonego Statutem Spółdzielni.

W posiedzeniach Rady Nadzorczej,jej Prezydium oraz komisji mogą uczestniczyĆ z głosem

doradczym Członkowi e Zaruądu oraz inne zaproszone osoby.
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§ 53.

Wewnętrzną strŃturę Rady Nadzorczej, 
.szczegółowy zakres i sposób jej działania, tryb zwoływania

Posiedzeń, obradowania i Podejmowania uciwał omz innę sprawY Lrgńru"yine'Rady ot estąRegulamin uchwalony ptzęz walne z gr omadzeni e spółd zięlni.

Z,A ZG(J-DNo4.3. Zarząd

10)
11)

,**n,*l0 .a_ 9_, ,'SEKRETARZ

zarząd kieruje działalnością spółdzielni aruzreprezentuj e jąna zelvnątrz.

§ 54.

§ 55.

5.

1.

2.

4.

2.

zarząd składa się z dwóch człoŃów, w tym pręzesazarządui jego zastępcy.

l:i:,*"_:^T::!::wYbiera w drodze konkursu na czasnieokreślony i odwołuje Radą Nadzorcza.odwołanie cńoŃa zaruądu wymaga pi semne go uzasadnienia.

1.

wybór i odwołanie członków zarząduodbywa się w głosowaniu tajnym.
Uchwała RadY Nadzorczej o odwołaniu Członka Zarządudla swojej wazności wymaga większości
2/3 głosów składu Rady.

Walne Zgromadzenie SPÓłdzielni możę odwołać tych Członk ow Zarządu, którym nie udzieliłoabsolutorium. Odwołanie następuje w głosowaniu tajnym.

§ 56.

Rada Nadzorcza Podejmuje d,ecyzję, z którymi Członkami Zarządu będzie nawiązany stosunekpracy.

Z CzŁoŃami Zarządu zatrudnionymi w Spółdzielni Rada Nadzorcza nawiązuje i rozwiązuje
stosunek pracy stosownie do wymogów Kodóksu Pracy.

Odwołanie Członka Zarządunie narusza jego uprawnień wynikających ze stosunku pracy.

§ 57.
1, Do zakresu działania Zarządu należy podejmowanie decyzj i niezastrzeżonych w ustawie ]ubstatucie innym organom spółdzielni, a w szczególności:1) Podejmowanie uchwał w sprawie przyJęcia w poczet Członków Spółdzielni właścicieli

lokali.
2) Podejmowanie czYnnoŚci (uchwał, decyzji, stwierdzenia, przyjęcia do wiadomości) utraty,

ustania oraz powstania członkostwa.
3) Zawieranie umów o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu.4) zawięranię umów o ustanowienie odrębnej wła"sności lokalu,5) Zawieranie umów o przeniesienie włainości lokalu.6) Zawieranie umów o Przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu w prawo

odrębnej własności lokalu.
7)

8)

9)

Zawięranię umów najmu lokali oraz umów dzierżawy gruntów.
Sporządzanie projektów planów gospodarczych.
prowadzenie gospodarki społdzielni na podstawie uchwalonych planów i wykonywanie
zw i ązany ch z ty m czynno ści or ganizacy jnych i fi nanso wych,
Zab ezpieczani e maj ątku Spółdzielni,
SPorządzanie rocznYch sprawozdań i sprawo zdań finansowych oruz przedkładanie ich do
zatwier dzania Wal nem u Z gr om ad,ze ni u S p ół dzi e lni,
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}{&,I2) Udzielanie pełnomocnictw. : i

13) Zwoływanie Walnego Zgtomadzenia Społdzielni. i''' ,LJ,| uvJvLJ \ i '*1l|l

14) Zaciągańe kredytów bankowych i innych zobowiązń. \* ,].,."

1Ą\ \l/.^Alrłołolonio o n *onioonląmi cnń.}ńzia1.o.rmł ^fqv ż inn.mi attqniząaiq_\" 4' -:15) Współdziałatiezorganizacjarli spółdzielczymioraz z innymi organizacja."Ę;

2, Zaruąd składa sprawozdanie zę swej działalności Walnemu Zgtomadzeniu S
i Radzie Nadzorczei.

§ 58.

Warunki podzińu czyrności pomiędzy Członkami Zarządu, tryb zwoływania posiedzeń, obradowania
i podejmowania uchwał oraz inne sprawy organizacyjne określa Regulamin Zarzą&l, uchwalony przez
Radę Nadzorczą.

§ 59.

Oświadczenie woli za Spółdzielnię składaj ąłącznie dwaj Członkońe Zarządu lub jeden Członek
Znządu i pełnomocnik.

Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa się w ten sposób, że pod nazwą Spółdzielni osoby
upowaznione do ich składania zarrieszczaj ą swoj e podpisy.

§ 60.

Zarząd może za zgodą Rady Nadzorczej udzielić jednemu z Człotlków Zarządu lub innej osobie
pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych zńązanych z kierowaniem bieżącą
działalnością gospodarczą Spółdzielni lub jej wyodrębnionej organizacyjnie i gospodarczo jednostki,
atakże pełnomocnictwa do dokonywania czynności określonego rodzaju lub czlłrności szczególnych.

Pnznprsy wspóLNE DLA RADv NłnzonczuJ IZARzĄDU

§ 61.

Nie można być jednocześnie CzłoŃiem Rady Nadzorczej tZarząóltej samej Spółdzielni.

W razie konieczności Rada Nadzorcza może v,yznaczyćjednego tub kilku ze swoich Członków do
czasowego pełnienia fuŃcji CzłoŃa Zarządu, W tym wypadku człoŃostwo w Radzie ulega
zawieszeniu.

Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu nie mogą brać udziału w głosowaniu w sprawach
v,yłącznie ich dotyczących.

CzłoŃowie Rady Nadzorczej i Zarządu nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi
wobec Spółdzielni, a w szczególności uczestniczyć jako wspólnicy lub CzłoŃowie władz
przedsiębiorców prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółdzielni. Naruszenię zakazu
koŃurencji stanowi podstawę odwołania Cńonka Rady lub Zarządu oraz powoduje inne skutki
prawne ptzeńdziane w odrębnych przepisach.

Pod pojęciem działalności konkurencyjnej należy rozumieó przede wszystkim przypadki,
w których:
1) Inny podmiot prowadzi działalnośó, konkurencyjną w stosunku do działalności

Spółdzielni, np. Zabieganie o te same tereny inwestycyjne, wynajmowanię na tym samym
terenie lokali uzytkowych, negocjowanie wardnków umów z tymi samymi podmiotami
świadczącymi usługi

ż) Podmiot zavłarł ze Spółdzielnią umowę o świadczenie usług lub dostawy.
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6.

7.

8.

W wYPadku naruszeniaPtzez Członka Rady Nadzorczej zakazukonkurencji określonego w ust. 4
- Rada moŻe PodjąĆ uchwałę o zawieszeniu w pełnieniu czynności Człorkitego organu.
Zarząd w terminie j tYgodni zwołuje posiedzenie Walnę Zgtomadzenie Spółdzielni w celu
tozstrzYgnięcia uchYlenia zawieszęniabądź odwołaniązawię.roi.go Człotlkanaay Nadz orczej.
Członek Zarządu i RadY oraz likwidator Spółdzielni odpowiada wobec Spółdzielni za szkodę
wYrządzoną dzińantem lub zaniechaniem sprzecznym z prawęm lub posńńowieniami Statutu
Spółdzielni, chyba że nięponosi winy,

§ 62.
W skład RadY Nad?o.rcz?j nie mogą wchodzió osoby będące kięrownikami bieżącej działalnościgosPodarczej SPÓłdzielni lub pełnomocnikami Zarządu otaz osoby pozostające z CńaŃarrti Zarządulub kierownikami bieżącej działalności gospodarlzej Spółdzielni w związku małżeńskim albow stosunku Pokrewieństwa lub powinowactwa w linii piostej i w drugim stopniu linii bocznej.

5. Tyruły pRAwNE Do LoKALI

§ 63.

?l1. ?u.'qokojenia Potrzeb mięszkaniolvych Członków, osób niebędących Członkami Spółdzielni,
Spółdzielnia może:
1, UstanawiaĆ na rzęcz Członków spółdzielcze lokatorskię prawo do lokalu mieszkalnego

w budynkach stanowi ący ch włąsność lub współwłasnośó spółdzielni.
2, UstanawiaĆ natzęc7, CzłoŃÓw prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym

Ptzeznaczęniu w budYnkach stanowiących własność lub współwłasność Spółdzielni.
3, Wlłrrajmowaó CzłoŃom, osobom niebędącym Członkami Spółdzielni lub innym osobom lokale

mieszkalne i uŻYtkowe w budynkach stanowiących własność lń współwłasność Spółdzielni.

.?'X1'*,,:i11_:'*:::9:dąca Członkiem, o któryń_moya * § 63 mają obowiąek zgłosicpisemnie

niezgłoszeniaprzez członka lub osobę niebędącą członkiem zmi niego adresu mamoc prawną doręczenia.

ZA ZG.-J-DNc}

5.1. Najem lokalu olravn, an, l.?,.,,9..ł,.sEKRETAR7

§ 65.
l.

§ 64.

2.

spółdzielniamożę wynajmowaó lokale mieszkalne wolne w sensie prawnym:1) Do których nie moze ustanowić spółdzielczego prawa do lokalu lub prawa odrębnej
własnoŚci lokalu, zewzględunajego cechy tecŃczno-użytkowe lub brak pópytu.2) Inne mieszkania lub lokale użytkowe up.ródrrio wynajmowane,

Najemca lokalu nie może być członkiem spółdzięlni z tytułu najmu lokalu.

§ 66.

1, SPÓłdzielnia moze wYnajmować osobom ftzycznym i prawnym lokale uzytkow,e, gataże, wolne
w sensie prawnym.

T
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2. Zmtana tytułu plawnego do lokalu użytkowego zajmowanego na warunkach najmu wymaga
uchwały Walnego Zgromadzenia Społdzielni. Zgoda taka nie jest wymagana dla realizacji
uprawnień najemców - Członków Społdzielni, a takze najemców pracowni wykorzystywanej
przez twórcę do prowadzenla działalności w dziedzinie kultury i sztuki, Iłórzy ponieśli w pełnym
zakresie koszty budowy lokalu, wynikających z art,39 usm.

§ 67.

Do najmu lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Spółdzielni Mieszankowej mają
zastosowarrie przepisy ustawy z dnia 2I czerwca 200Ir. o ochronie praw l owvm
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tj.Dz.U. 2016.1610.zpoź.

6. ZłvrrłNA LoKALI
ZA ZG.o-DNo

§ 68.

li] n,

a

or,,vn,on,ff.; 
"a3:ĄSpółdzielnia na wniosek CzłoŃa, osoby niebędącej Człońem-§ w ramach istniejących

możliwości może dokonać zamiany lokalu mieszkalnego na inny lokal mieszkalny. Zariana ta polega
na ustarrowieniu prawa do innego mieszkania w zamian za pozostańenie do dysporycji Spółdzielni
mieszkania dotychcŹasowego.

. §69.

1. Zamianaspółdzie|czych lokali mieszkalnych moze występowaó w następujących formach:
1) zatliana cywilna,
2) zamianaspółdzielcza.

2. Zamiana cywilna występuje wyłącznie przy społdzielczym własnościowym prawie do lokalu
(domu jednorodzinnego) oraz prańe odrębnej własności lokalu. Umowa zarniany lokali między
zainteresowanymi osobami wymaga formy aktu notarialnego.

§ 70.

1. Zamiana spółdzielcza, dokonywana w ramach Spółdzielni między jej Członkami lub między
CzłoŃiem Spółdzielni i osobą posiadającą lokal stanowiący własność innego podmiotu,
uzalężnionajest od zgody Zarządupod względem formalnym i merytorycznym,

2. Spółdzielnia jest zobowłązarta umożliwió CzłoŃom dokonanie zamiany lokali mieszkalnych,
między sobą otaz osobami zajmującymi lokale, domy i garńe niestanowiące własności
Spółdzielni, jeśli spełniają wymogi Statutu.

1.

§ 71.

Zamiana lokali między CzłoŃiem Społdzielni i Członkiem innej spółdzielni mieszkaniowej
\Ąymaga zgody obu spółdzielni,

Zaml,ana lokali między CzłoŃiem Spółdzielni i najemcą lokalu stanowiącego własność innego
podmiotu wymaga zgody Spółdzielni i zgody właściciela lokalu wynajętego.

28 Statut SM ,,Zatoka" w Braniewie przylęty Uchwałą Nr 11lli2018 na WZ w dniu 6 czenłca 2018r.
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7. Wxrłny MIEszKANIowE I BuDowLANE

7.1. Wkłady mieszkaniowe

§72
1, Członek uzYskującY sPÓłdzietcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, do którego wygasło

Prawo PrzYsługujące innej osobie, wnosi wt<ład mieszkaniolvy w *yrokosii wkładu onlpłu.J*goosobie uPrawnionej 
^*?? 1obowiąruje się do spłaty dlugu obcięającego ten lokal z tytułuza9iągniętego Przez SPÓłdzielnię kredytu na sfinansowanię kosaowbuóowy danego lokalu wrazz odsetkami.

2, 
:::]lT::3"'*,Yę"::::.:":tu19:'":r,*r: lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalne go a datą

Hjn""T'::::,::rg",.l1y1 do jeso lokilu 
"l:qł? j,ń.j zmianię ;*"śó 

-ńffi"l;;i;
,v rJrr^,Uwą lu§anu9

*T:'|,ff:':?J_Jt^T1T: : ::]T"renie spółizielczego"loĘdrski.go |ru*u do tego lokaluwnosi wkład mieszkaniowy według aktualnej wartości lu na dzięń ustanowieniatego prawa.

zA zGoDN

7.2. Wkłady budowlane otravr, dn l3.,,9*b-,sEKRE"lAFż

§ 73.
Członęk ubiegającY się o Prawo odrębnej własności lokalu, do którego wygasło spółdzielczelokatorskie Plawo do lokalu mieszkahe§o lub ,piłari"t"re własnośń*. prawo do loka]u,
PrzYsługujące innej osobie, wnosi wkład buóowlany w wysokości odpowiad ającej rynkowej wartościlokalu na dzięńzawarciaumowy o ustanowienie odrębnej własności. '?vvJ 

lJrĄVWlYJ vY.Il

§ 74.

JeŚli międzY datą wYgaŚnięcia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalne go a datąustanowienia nowego Prawa do tego lokalńległa istotnej ńi*i"wartość ,}oko*u lokalu, CńonekzawierającY umowęo ustanowienió prawa odręńnej własności do tego lokaluwnosi wkład budowlanywedług wartości ryŃowej lokalu,

7.3. Rozliczenia w raziewygaśnięcia prawa do lokalu

§ 75.

W wYPadku wYgaŚnięcia spółdziel czego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnęgo Spółdzielnia
z_wTaca osobie uprawnionej wartość rynkową tego lofalu.
W rozliczeniu tYm nie uwzględnia się.a!ęu-oucięaiilącego Członka z sńu przypńającej naniego częŚci zaciągniętego pire, SpółdzielĘ kredfu nu ,ńn*rowanie kósaów budowy danegolokalu wnaz z odsetkami.

Z wartoŚci rynkowej l${u Potrąca się przypad ającą na dany lokal częśó zobowiązańspółdzielni
związanYch z budową_lokalu, w tym w szcŻegóinojci niewnięsiony wkład mięszkaniowy. JezeliSPÓłdzielnia skorzYstała.z pomocy uzyskun"i ," środków publicznych lub z innych środków,
Potrąca się również nominalną kwotę lr*orr.niu kredytu lub dotacji, *."ęJ.ip rzypadającej na tenlokal oraz kwotY zaległYchopłatzalokal, atakżękosiy ońeslenia wartości rynkowej lokalu.

1.

2.

a
J.

]varynt<i9m wypłaty wartości wkładu mieszkaniowego albo jego części jest
Jężeli jednak naleznośó jest ustalana w trybie przetńgu, wypłata nalężności
Statut SM ,Zatoka" w Braniewie przyjęty Uchwałą Nr 11tlt2O18 na WZ w dniu 6 czerwca 2018r.
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prawa następuj e w terminie wynikaj ącym z rozsttzy gnięcia przetargowego.

przysługująca osobie uprawnionej wartość rynkowa nie może być wyższa od kwotY, jaką

Spółdzielnia uzyska od osoby obejmującej lokal w wyniku przetatgl przepfowadzonego przez

Spółdzielnię.

W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, gdy ten

tot<at *Ó podlega zbyciu w drodze przetugtt na podstawie art. 11 ust. 2 usm, Spółdzielnia zwtaca
osobie uprawnionej wniesiony wkład mieszkaniowy albo jego wniesioną częśó, zvłaLoryzowane

według wartości ryŃowej lokalu. W rozliczeniu tym nie uwzględnia się długu obcięającego
Członka spółdzielni z $lilu przypadającej na niego części zaciągniętego ptzez spółdzielnię

kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu wraa z odsetkami, o którym mowa
w art. 10 ust. 2 usm.

Warunkięm 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) opróznienie lokalu, chyba że Cńonęk Spółdzielni zawierający umowę o ustanowienie

spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, do którego wygasło prawo
przysługujące innej osobie, Wrazi pisemną zgodę na dokonanie wypłaty pomimo

nieopróźnienia lokalu.
W przypadku, o którym mowa w art.1I ust.22 usm, z wkładu mieszkaniowego potrąca się kwoty
zalĆgłyóhopłat, o których mowa w art. 4 usm atakżę koszty okręślenia wartości rynkowej lokalu.

Członek Spółdzielni zawierujący umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do

lokalu miószkalnego, do którego wygasło prawo przysługujące innej osobie, wnosi wkład

mieszkaniowy w wysokości, o której mowa w ust. 1, oraz zobowiązuje się do spłaty długu

obciĘającego tę osobę z tytllhs przypadającej na nią części zaciągniętego pruez Spółdzielnię
kredytu na sfinansowbnie kosztów budowy danego lokalu wrazz odsetkami.

9, Roszczenie o zwrot wkładu mieszkaniowego jest zbywalne i podlega egze

I}.Przez wańośó rynkową lokalu określoną na podstawie wyceny należy

rozumieó wartośó ustaloną zgodnie z art.2 ust 4 usm. RETARZ S

§ 76. na Tr

1. W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego własnościowego prawa półdzielnia
obowiązana jest uiścić uprawnionemu wartość rynkową tego prawa. uprawnionemu
wartośó własnościowego prawa do lokalu, ustalona w sposób ptzewidziany w ust.2, nie może być
vłyższa od kwoty, jaką Spółdzielniajest w stanie uzyskać od następcy obejmującego dany lokal
w trybie przetargu przeprowadzonego przez Spółdzielnię.

Z wartości spółdzielęzego własnościowego prawa do lokalu potrąca się niewniesioną przęz

CńoŃa częśó wkładu budowlanego, a w wypadku, gdy nie został spłacony kredyt zaciągnięty
przez Spółdzielnię na sfinansowanie kosźów budowy danego lokalu - potrąca się kwotę
niespłaconego kredytu wraz z odsetkami.

Warunkiem wypłaty wartości spółdzielczego własnościowego pfawa do lokalu jest opróżnienie
lokalu. Jeżeli jednak należność jest ustalana w trybie przetargl, wypłata należnoŚci z ffińu
wygasłego prawa następuje w terminie wynikającymzrozstrzygnięcia przetargowego.

§ 77.

W przypadku rozwiązania umowy o budowę lokalu przed zawarciem umowy o ustanowienie
spółdzielczego prawa do lokalu lub odrębnej własności iokalu, Spółdzielnia zwlaca uprawnionej
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"]osobie wniesioną część wkładu mieszkaniowego lub budowlanego,

JeŚli rozwiązanie umowY, o którym mowa w ust. 1, nastąpiło z przyczyn leżących po stronie
SPÓłdzielni,należny wkładjest zwracany wterminie 14 dni odror*iąrania'umowy.
JeŚli rozwiązanie umowy, o którym mowa w ust.l, nastąpiło z przyczyn leżących po stronie
Członka, należnY wkład jest zwracany w terminie 14 dni od zawaició pir", spoiazieinię ;;;j
umowy o budowę danego lokalu.

8. GospoDARKA Spórnzrnr,Nl

8.1. Zasady ogólne

§ 78.

spółdzielnia prowadzi działalnoś c na zasadach rozrachunku gospod arczęgo.

§ 79.

SPÓłdzielnia moŻe korzystać z kredl,tów bankowych i pożyczekw wysokoś ci oznaczonej przezWalne
Zgromadzenie SPÓłdzielni. Zaciągnięcie przez Spółdzielnię kredytu lub pożyczti wymaga zgodi,Rady
Nadzorczej,

§ 80.
Spółdzielnia prowadzi rachunkowość i sporządza
obowiązującymi przepisami. Szczegółow e zasady
zatwrcr dzony przęz Zaruąd Spółdzie lni.

sprawozdania statystyc zne zgodnie z powszechnie
ewidencji ksi

;.§ &e* e_;

łą
l 1*. ,,

1. Spółdzielnia tworzy:
1) Fundusz zasobowy.

oo*n, n .1,3-r!,

ż,

J.

2) Fundusz wkładów mieszkaniolyych.
3) Fundusz wkładów budowlanych.
4) Fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych.
5) Innei fundusze celowe utworzone na połstawie uchwały Walnego Zgromadzenia

SPÓłdzielni, która określa zarówno zasńy ich tworzenia, jak i przeznaczenie.

S_PÓłdzielnia Posiada środki zgromadzone na funduszu udziałowym na dzięft wejścia w życie
UstawY z dnia 20 lipca 201k o zmianie ustawy o spółdzielniach mięszkaniow}ch, ustawy -
Kodeks postępowania cywilnego orazUstawy - Prawo Śpółdzielcze tj. na dzięń9 września 20I7r.
Tworzenie i gospodarowanie funduszami tworzonymi ptzez Spółdzielnie określa Regulamin
uchwalany ptzez Radę Nadz orczą.

§ 82.

l. BYłemu Członkowi nie przysługuje prawo do funduszu zasobowęgo oraz do innego majątku
Spółdzielni.

2. W ruzie likwidacji Spółdzielni, majątek pozostały po przeprowadzeniu postępowania
likrł'idacYjnego zostaje przęznaczony na cele określone w- uchwale ostatniego Walnego
Zgromadzenia
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§ 83.

Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzory zzastrzeżeńem § 87 Statutu.

1.

§ 84.

Zysk Spółdzie|ń, po pomniejszeniu o podatek dochodowy i inne obcipenia obowiązkowe
wynikające z odrębnych przepisów, stanowi nadwyżkę bilansową. Nadwyzka bilarrsowa podlega
podziałowi na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.

Nadwyżkę bilansową Spółdzielni przeznacza się na:

1) Zwiększeniefunduszuremontowegozasobówmieszkanio}vych.
2) Inne cele.
Spółdzielnia nie wypłaca CzłoŃom Spółdzielni nadwyż:ki bilansowej.

Stratę bilansową Spółdzielni pokrywa się w pierwszej kolejności z funduszu zasobowego,
następnie ze środków gromadzonych na funduszu udzi
utworzonych przez Spółdzielnię.

an /
-",l

8.2, Zarządzanie nieruchomościami

§ 85.

1. Spółdzielnia ma obowiązek zarządzania nieruchomościami stanowiącymi: jej mienie,
mienie nabyte na podstawie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, mienie jej Członków.

Przepisu ust. 1 nie stosuje się w odniesieniu do nieruchomości, o których mowa w art.24I
lub art. 26 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Spółdzielnia może zarządzać nieruchomościami, o których mowa w art.z4l lub art. 26
ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych otaz nięruchomościami innych właścicieli lub
współwłaścicieli na podstawie umowy zawartej ze wspólnotą mieszkaniową lub
właścicielem (współwłaścicielami).

1.

§ 86.

Okresem rozliczeniowym kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości zależnych od
Spółdzielni j est rok kalendarzowy.

Koszty zalężnę od Spółdzielni są finansowane opłatami pobieranymi od użytkowników lokali
w tych nieruchomościach oraz innymi przychodami Spółdzielni.

3. Opłaty uzytkowników lokali na pokrycie kosźów zależnych od Spółdzielni są ustalane na
podstawie kosżów eksploatacji i utrzymania nieruchomości określonych w planach uchwalanych
przezRadę Nadzotczą.

Róznica między kosztami i przychodami gospodarki i zasobami mieszkanio\Ąymi zwiększa
odpowiednio koszty lub przychody tej gospodarki w roku następnym.

Wysokość opłat na pokrycie kosztów zarządzanta nieruchomością oraz odpisów na fundusz
remontowy ustala Rada Nadzotcza po uwzględnieniu uwarunkowań ekonomicznych każdej
nieruchomości.
Zarząd Społdzielni prowadzi odrębnie dla każdej nieruchomości:
1) Ewidencję rozltczenia przychodów i kosztów,.
ż) Ewidencję rłpływów i wydatkow funduszu remontowego,

Statut SM ,,Zatoka" w Braniewie przyjęty Uchwałą Nr 1 1/l/201 8 na WZ w dniu 6 czerwca 201 8r,

Lll i

l*'

ż.

J.

ż.

4.

5.

6.

32

tr

funduszy celowych
A ZGoDNosC;
w^,* l?__,9_,3,,,ę0I's SFKRETAFZ sanl, ,

,@



.Ą ł. 1ń
,l,/t J /l",'.:#tr§&

1. Okres rozliczęniowy kosźów i opłat niezależnych od Spółdzielni określa regulamin uchwalony
ptzez Radę Nadzorczą,

Kosźy i opłaty nięzalężne od Spółdzielni, a w szczególności energii, wody oraz odbioru ścieków,
odpadów i nieczystości ciekłych są finansowanę zaliczkami pobieranymi od uzytkowników lokali.

RÓżnica miedzy faktycznymi kosżami opłatńezależnych od Spółdzielni a zaliczkaripobranymi
od użytkowników lokali jestrozliczana indywidualnię z użytkownikami poszczególnych lokali.

Rozliczenie, o którym mowa w ust. 3, jest dokonywane odrębnie dla każdego budyŃu na
podstawie wskazań vrządzeń pomiarowych zainstalowanych w budynku oraz w lokalach
mieszkalnych.

Koszty i opłaty nięzależne od Spółdzielni obejmuj ąw szczęgólności:
1) Dostawę energii cieplnej napotrzeby ogtzewanialokali ipodgrzania wody.
2) Dostawę wody i odprowadzania ścieków.
3) Gospodarkę odpadami komunalnymi.
4) Dostawę energii eklektycznej na potrzeby oś,

chodników i parkingów.
5) Podatek od nieruchomości.
6) Wieczyste użytkowanie.

Marzena Trlrc

§ 88.

§ 87.

siii{RETARZ SĄ

2,

J.

4.

5.

1. Uchwalone przęz Radę Nadzorczą zasady rozliczania
ni eruchomo ś ci powinny zawieruó w szcze gólno śc i :

l) Określenię, ze jednostką organizacyjną rczliczania poszczególnych rodzajów kosztów jest
nieruchomość budyŃowa,

2) Określenie fizycznej jednostki tozliczęniowej poszczególnych rodzajów kosztów (1m2
powierzchni uĄrtkowej lokalu, Iiczba osób zamieszkałych w lokalu, wskazania wządzeń
pomiarowych).

3) RÓżnicowanię obciążeń poszczególnych lokali kosztami gospodarki zasobami
mieszkaniowymi z tyilłu sposobu wykorzystania lokali (lokale mieszkalne, lokalę
użytkowe).

4) Zasady ptzyznawania bonifikat użltkownikom lokali w przypadku nięnateżytej jakości
usług Świadczonychprzez Spółdzielnię w ramach pobieranych opłat zalńywanie lokali.

§ 89.

1, Uchwalone przez Radę Nadzorczą zasady rozliczania kosztów niezależnych od Spółdzielni
porł,inny określać w szczególności :

1) Budynek jako jednostkę organizacyjną rozliczania kosztórł,,
Ż) Fizyczną jednostkę rozliczanta kosztów stałych orazkosztow zmiennych.
3) Okresy rozliczęniowe kosztów gospodarki cieplnej (rok kalendarzowy, sęzon grze\Nczy,

kwartał, miesiąc),
Stosowanie bonifikat w opłatach z ty,tułu nienależl,tego świadczenia usług.
Terminy ostatecznego rozliczęnla z użyĄkownikami mieszkań opłat pobranych zaliczkorł,o
w trakcię okresu rozliczeniowego, czyli termin zwrotu nadpłat lub ządania pokrycia
niedoboru.

§ 90.

1. Nie zalicza się do kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości napraw i wymian wewnątrz

4)
5)
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posadzek, wykładzin podłogowych oraz ściennych okładzin
lokalu w zakresie:
1) Naprawy i wymiany podłóg,

ceramicznych.
2) Wymiarry, bieżącej konserwacji, malowań wewnętrznych i zewnętrznych drzvłi

i okien ich uszczelniania w otworach ściennych oruz naprawy i wymiany parapetów
okiennych.

3) Malowania lub tapetowania ścian i sufitów oruz naptary uszkodzonych tynków ścian
i sufitów.
Naprawy i wymiany instalacji kanalizacyjnej wraz z urządzeniami techniczno_sanitamymi
w lokalu do pionów zbiorczych, w tlłn niezvńoczne usuwanie niedrożności na przewodach
odpływowych aZ do połączenia ich z pionami zbiorczymi włącznie.
Naprawy i wymiany instalacji wody ciepłej i zimnej wraz z przyborami czetpalnymi, do
zaworu odcinającego przy pionie zasilającym.
Montazu, wymiarry, naprawy ilegalizacji wodomierzy słuZących do pomiaru zużyciawody
zimnej i ciepłej pobieranej przezlokal mieszkalny.

2. Zalłes prac wyszczególniony w ust. I obciĘa uzytkownika lokalu niezalenię od wnoszonych
przez niego opłatzauzywanie lokalu zzastrzeżeniem ust. 3.

3. Naprawa wszelkich uszkodzeń wewnątrz lokalu powstałych z winy uzytkownika lub osób
znimzarnieszkńych,obcięająuzltkownikalokalu.

4. Na wykonanie prac określonych w ust. l, które ingerują w techniczne parametry instalacji
technicznych lokalu i budyŃu lub mają wpływ na estetykę budynku i części wspólnych
nieruchomości, uzytkownik lokalu powinien uzyskać pisemną zgodę Spółdzielni.

§ 91.

1. Najemcy lokali rł4loszą na pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości czynszę
najmu ustaloire według zasad określonych w umowach najmu.
Najemca obowiązany jest także do wnoszenia 'comiesięcmych opłat na pokrycie kosźów
centralnego ogrzewania omz podgrzania wody, dostawy wody i odprowadzańa ścięków oraz
gospodarowanie odpadami.

2. Kosży ptzypadĄącenauttzymanie mienia Spółdzielni poĘwane sązopłat eksploatacyjnych.

§ 92.

Opłaty pobrane od użytkowników lokali na koszty zależne od Spółdzielni i koszty niezależne od
Spółdzielni mogą być wykorzystanę wyłączńe na cele, na które zostńy pobrane.

Od niewpłaconych w terminie nalezności Spółdzielniamoże pobieraó odsetki ustawowe.

Za opłaty, o których mowa w ust. 1 odpowiadają solidarnie z CńoŃa:rrti Spółdzielni,
właścicielami lokali niebędącymi Członkami Spółdzielni, osoby pełnoletnie stale z nimi
zamieszkujące w lokalu, z wyjątkiem pełnoletnich zstępnych pozostających na ich utrzymaniu,
atakże osoby faktycznie korzystĄące z lokalu.

Odpowiedzialność osób, o których mowa w ust. 3 ogranicza się do wysokości opłat naleznych za
okres ich stałego zamieszkiwania lub faktycznego korzystania z lokalu.

§ 93.

l. Opłaty, o ktorych mowa w § 92 ust. 1 Statutu, wnosi się co miesiąc z gory do dnia 15 kazdego
miesiąca.

2. O zmianie wysokości opłat zależnych od Spółdzielni, Spółdzielnia jest zobo
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CzłoŃÓw Spółdzielni. którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, Członków Spółdzielni
będących właścicielami lokali, wlaścicieli lokali niebędących CzłoŃami Spółdzielni co najmniej 3
miesiące naprzod na koniec miesiąca kalendarzowego. Zmtana wysokości opłat wymaga
uzasadnienia na piśmie.

O zmianie wysokości opłat na pokrycie kosztów niezależnych od Spółdzielni, Spółdzielnia jest
zobowiązana powiadomić CzłoŃów Spółdzielni, którym przysługują społdzielcze prawa do lokali,
Członków Spółdzielni będących właścicielami lokali, właścicieli lokali niebędących CzłoŃami
Spółdzielni, co najmniej na 14 dni przed upływem terminu wnoszenia opłat, ale nie pożniej niz
ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego ten termin. Zmiana rłysokości opłat wymaga
uzasadnienia na piśmie,

Członkowie Społdzielni oraz właściciele niebędący członkami Spółdzielni mogą kwestionować
zasadnoŚĆ zmiany wysokości opłat bezpośrednio na drodze sądowej. W przypadku wystąpienia na
drogę sądową ponoszą oni opłaty w dotychczasowej wysokości. Ciężar udowodnienia zasadności
zmiany wysokości opłat spoczywa na Spółdzielni.

Członek Społdzielni oraz właściciele niebędący CzłoŃami Spółdzielni nie mogą potrącać swoich
nalezności od Spółdzielni z opłat za używanie lokalu.

§ 94.

Przez dodatko'uve wyposazenie lokali rozumie się niezalic zane do kosźów inwestycji nakłady
poczynione zę środków CzłoŃów, osób niebędących CzłoŃami Spółdzielni lub innych
uzytkowników na wyposazenie i wykończęntę lokali, mające charakter trwały i podnoszące
wartość uzltkową lokali.

Dodatkowe wyposażenie i
Spółdzielni, wymaga zgody

wykończenie lokali, jeśli nie jest
Spółdzielni wówczas, gdy

4.

5.

funkcj o nal no - uzy,tkowym 1 okal u, zmianami konstrukcyj nym
instalacyjnych. l,j *

§ 95.

1, Większość właścicieli lokali w budynku lub budyŃach w obrębie danej
nieruchomości, obliczana wedŁug wielkości udziałów w nieruchomości wspólnej, moze podjąó
uchwałę, żę w zak<tęsie ich praw i obowiązków oraz zarządu nieruchomością wspólną będą miŃ
zastoŚowanie przepisy ustawy o własności lokali. Do podjęcia uchwały stosuje się odpowiednio
przepisy tej ustawy,

2. Uchwała, o której mowa w ust, 1, nie narusza przysługujących Członkom Spółdzielni
spółdzielczych praw do lokali.

3. Spółdzielnia rczlicza ńęzwłocznie ze wszystkimi właścicielami określonej nieruchomości
zaewidencjonowane wpływy i wydatki oraz pozostałę nakłady na remonty tej nieruchomości
wyłącznie w przypadku:
1) Podjęcia przęz właścicieli na podstarvie art. 241 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,

uchwały, żę w zal<ręsie ich praw i obowiązkow oraz zarządu nieruchomością wspólną będą
miały zastosowanie przepisy ustauy o własności lokali,

2) Wyodrębnieniawłasności wszystkich lokali rł,określonym budynku.

Rozlicza niezwłocznie z wszystkimi właścicięlami lokali tej nieruchomości zaerł,idencjonowane
wpły\\ry i wydatki funduszu remontowe go oTaz pozostałe nakłady na remonty nieruchomości.

Przęz niezwłoczne rozliczęnie rozumie się rozliczenie dokonane w terminie 3 miesięcy od dnia
powstania wspólnoty mieszkaniowej .

za pośrednictwem
ianami w układzie

ia pionów

Y,:ł T{t!sz!łtłlyslta

Statut SM ,,Zatoka" w Braniewie przyjęty Uchwałą Nr 11/l/2018 na WZ w dniu 6 czerwca 2018r

Tv



Rozliczenie j est dokonywane na podstawie prowadzonej od 1 stycznia 2005r . przez Społdzielnię
ewidencj i funduszu remontowe go.

6,

7,

2.

ż,

J.

4.

5.

Rozliczenie funduszu remontowego polega na zwrocie właścicielom
remontowego nie wykorzystanego lub żądaniu od właścicieli zwrotu

nadwyzki funduszu
niedoboru funduszu

ETARZ

4.

1.

remontowego w nieruchomości o której mowa w ust. 3.

8. Właściciele lokali nie są uprawni do innych roszczęń z tyfi:łu
poszczególnych nieruchomości z zastrzeżeniem ust. 3 . l] 7:l. "{ ;i} f] !_}

onzt.on,latŻ.n.Q,

§ 96.

1. Od dnia powstania wspólnoty mieszkaniowej właściciele lokali są nlczvc
w wydatkach związartych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości ych mienie
Spółdzielni, które są przężnaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące
w określonym budynku lub osiedlu na podstawie zavłartej ze Spółdzielnią umowy.

Umowa o której mowa w ust. 1 moze być zavłarta w formie ustnej lub pisemnej.

Możliwość korzystania przez właścicieli lokali z nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni,
które są przeznaczone do wspólnego korzystania jest traktowana jako zawarcie umowy między
Spółdzielnią a właścicielami i zobowiązuje właścicieli do uczestniczenia w wydatkach
zwięany ch z eksp l o ata cj ą i uTzy maniem tych nierucho mo ś c i.

Nieruchomości stanowiące mienie Spółdzielni, które są pnze7naczone do wspólnego korzystania
przezosoby zamieszkujące w określonym budyŃu lub osiedlu określa Znząd w uchwałach.

§ 97.

Zatząd nieruchomościami wspólnymi stanowiącymi współwłasność Spółdzielni jest wykonywany
pTzez Spółdzielnię jak zarząd powierzony, o którym mowa w art. 18,ust. 1 ustawy
o własności lokali, z zastrzeżeniem art. 24' i art.26 ustawy o Spółdzielniach mieszkaniolvych.
Przepisów ustawy z dńa 24 czerwca 1994 r. o własności lokali o zarządzie nieruchomością
wspólną nie stosuje się, z wyjątkiem art. 22 oraz art, 29 ust. 1 i 1a, które stosuje się odpowiednio.

Czynności przehaczające zakres Żwykłego zarządu dokonuje Spółdzielnia w imieniu Członków
Spółdzielni posiadających spółdzielcze prawa do lokali.

Przepisów ustawy o własności lokali o wspólnocie mieszkaniowej i zebraniu właścicieli nie
stosuje się, z zastrzężęniem ust. 2, ffi. 24I i art,26 ustawy o własności lokali. Do podjęcia
uchwały, o której mowa w art. 22 ust. 2 i 4 ustawy o własności lokali, o której mowa w ust. 2,

stosuje się odpowiednio przepisy tej ustawy.

Odpowiednie stosowanie przepisów ustawy o własności lokali określonych w ust. 2 nie narusza
kompetencji organów Spółdzielni.

Właściciele lokali będący Członkami ldzielają Spółdzielni upoważnienia do dokonywania
czynno ś c i pr zetł aczających zakre s zwykłe go Zar ządu.

§ 98.

Spółdzielnia dorycza pisma wymagające dowodu doręczenia przęz swoich pracowników lub
osoby upowżnione na adres lokalu w zasobach Spółdzielni. Jeżeli jest to niemozliwe, pisma
dotęcza pIzez operatora pocżowego lub firmę kurierską na adres lokalu w zasobach Spółdzielni
lub na wskazany przez uprawnionego adres do doręczeń. Odbierający pismo potwierdza
doręczenie s\ilym podpisem ze wskazarliem daty doręczenia. Po zwrocie przesyłki przez operatora
pocztowego lub firmę kurierską doręczenie :uwńa się za dokonane, a pismo pozostawia się
w aktach Spółdzielni.
Statut SM ,,Zatoka" w Braniewie przyjęty Uchwałą Nr 11ll/2018 na WZ w dniu 6 czerwca 2018r.
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3.

Pisma nie wYmagające dowodu doręczenia po uzgodnieniu z uzytkownikami lokali wrzuca się do
skrzYnek oddawczych adresatów w budynkach Spółdzielni lub wysyła listem na wskazany adres
na koszt zlecającego.

SPÓłdzielnia zawiadamia Członków o zmianach wewnętrznych aktów normatywnych Spółdzielni
dotYczącYch ogółu Członków przęz wyłozenie zmian w siedzibie SpółdŹiemi oraŹ poptzez
publikację treści aktu normatywnego na stronie internetowej.

8.3. Działalność społeczna, oświatowa i kulturalna

§ 99.

spółdzielnia nie prowadzi działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej.

9. PRZPPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

§ 100.

UchwalonY Przez Walne Zgromadzenie Statut wchodzi w życie z dniem jego wpisu do Krajowego
Rejestru Sądowego,
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Spórozrnr,Nr MrrszKANIowE J rrZAT oKAo' w BRANIEwIE
z DNIA 6 cznnwcł 2018n.

w sPrawie: zmiany Statutu §półdzielni Mieszkaniowej ,rZatoka'' w Braniewie

Na Podstawię art. 38 § 1 pkt. 10 Ustawy z dnia 16 września 1982 roku _ prawo
sPÓłdzielcze (tj. Dz.U. z 20I7t. poz. 1560) oruz § 36 pkt. 11 Statutu Spółdzielni,
Walnę Zgromadzenie SpółdzięIni Mieszkani owej ,,Zatokai w Braniewie uchwala:

§1.
ZmieniĆ Statut Spółdzielni Mięszkaniowej ,,Zatoka" w Braniew ie poprzez ptzyjęcie:
1, Uchylenie dotychczasowej tręści Statutu tj. od § l do § 190.

2. PrzYjęcie nowej treści Statutu tj, od § 1 do § 100, która stanowi zńącznik do
niniejszej UchwĄ.

§2.
PrzYjęcie tekstu jednolitego Statutu obejmującego zmiany uchwalone w dniu
dzisiejszym.

§3.
Uchwała wchodzi w życie z dnięmpodjęcia zę skutkiem od ujawnienia zmiany Statufu

w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
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