
                   PROJEKT    

  UCHWAŁA NR  …… 
 
 

Walnego Zgromadzenia Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Wrzeszcz” w Gdańsku z dnia 23.09.2020r.  

 

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej zapadła         

w drodze głosowania na Walnym Zgromadzeniu odbywającym się          

w częściach 

 

     § 1 

 

Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 93 ust.1 pkt 2 Statutu LWSM 

„Wrzeszcz” w Gdańsku – po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z działalności Rady 

Nadzorczej za okres od maja 2019 do lipca 2020 postanawia zatwierdzić to 

sprawozdanie.  

 
           § 2 
 
      
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
 
 
      

W głosowaniu udział brało …….. członków Spółdzielni  
 
Za Uchwałą głosowało …….. członków Spółdzielni  
 
Przeciw Uchwale głosowało ……. członków Spółdzielni  

 
      

 
 
 
 
 
 



           PROJEKT    
 

UCHWAŁA NR ……. 
 
 

Walnego Zgromadzenia Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Wrzeszcz” w Gdańsku z dnia 23.09.2020r. 

 

 

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2019 zapadła w drodze 

głosowania na Walnym Zgromadzeniu odbywającym się w częściach 

 

     § 1 

 

Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 93 ust.1 pkt 2 Statutu LWSM 

„Wrzeszcz” w Gdańsku – po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu za 2019r. 

postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.  

 
      

      § 2 
 
      
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
 
 

W głosowaniu udział brało …… członków Spółdzielni  
 
Za Uchwałą głosowało …….. członków Spółdzielni  
 
Przeciw Uchwale głosowało ……… członów Spółdzielni  

 
      

 
 

 
 
 
 
 

 



                                                                                            PROJEKT                                                                                                               

UCHWAŁA NR ……. 

 

Walnego Zgromadzenia Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Wrzeszcz” w Gdańsku z dnia 23.09.2020r. 

 

 

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego  i podziału nadwyżki bilansowej 

                 Lokatorsko  –   Własnościowej   Spółdzielni   Mieszkaniowej     „Wrzeszcz” 

                 w  Gdańsku   za   2019 rok   zapadła  w  drodze  głosowania  na   Walnym 

                 Zgromadzeniu odbywającym się w częściach 

 

Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 i 4 ustawy – Prawo 

spółdzielcze z dnia 16 września 1982 r. ( j.t. – Dz.U z 2017 r.  poz. 1560                              

z późniejszymi zmianami ) oraz § 93 ust 1 pkt 2 Statutu LWSM „Wrzeszcz”                         

w Gdańsku uchwala, co następuje:  

§ 1 

Walne Zgromadzenie zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 

2019 r., w skład którego wchodzą: 

1. wprowadzenie do sprawozdanie finansowego 

2.  bilans  sporządzony na dzień 31.12.2019 r., który po stronie aktywów                      

i pasywów zamyka się  sumą 36.892.408,73 zł 

3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2019 r.  do 31.12.2019 r. 

wykazujący zysk netto w wysokości 1.699.105,65 zł 

4. zestawienie zmian w kapitale ( funduszu) własnym za rok obrotowy                            

od  01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazujący zmniejszenie kapitału własnego    

o kwotę 1.141.697,27 zł 

5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2019 r.                           

do 31.12.2019 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych                   

o kwotę 342.932,08 zł 

6. dodatkowe informacje i objaśnienia 

 

 



§ 2 

Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć nadwyżkę bilansową netto za 2019 r.    

w wysokości 1.699.105,65 zł na następujące cele: 

1. kwotę 1.602.305,29 zł na pokrycie nadwyżki kosztów nad przychodami na 

gospodarce zasobami mieszkaniowymi jako pokrycie naliczonych kosztów 

ogólnych 

2. kwotę 96.800,36 zł na pokrycie nadwyżki kosztów nad przychodami na 

gospodarce zasobami mieszkaniowymi jako pożytki z nieruchomości 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROJEKT    
 

UCHWAŁA NR  …… 
 

Walnego Zgromadzenia Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Wrzeszcz” w Gdańsku z dnia 23.09.2020r. 

 

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Complakowi - Prezesowi 

Zarządu Spółdzielni za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. zapadła 

w drodze głosowania na Walnym Zgromadzeniu odbywającym się           

w częściach 

     § 1 

 

Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 93 ust.1 pkt 2 Statutu LWSM 

„Wrzeszcz” w Gdańsku po przedstawieniu sprawozdania niezależnego Biegłego 

Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2019 

postanawia udzielić absolutorium Panu Andrzejowi Complakowi -  Prezesowi 

Zarządu Spółdzielni za okres od 01.01.2019r.  do 31.12.2019r.  

    
      § 2 

 
      
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
 

 
 

W głosowaniu udział brało …….. członków Spółdzielni  
 
Za Uchwałą głosowało  …….. członków Spółdzielni  
 
Przeciw Uchwale głosowało ……… członków Spółdzielni  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



           PROJEKT    
 
 
          

       UCHWAŁA NR  ………. 
 

Walnego Zgromadzenia Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Wrzeszcz” w Gdańsku z dnia 23.09.2020r. 

 

w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Barbarze Wireńskiej -  Z – cy Prezesa 

Zarządu ds. finansowo - ekonomicznych za okres od 01.01.2019r.        

do 31.12.2019r. zapadła w drodze głosowania na Walnym 

Zgromadzeniu odbywającym się   w częściach 

 

     § 1 

 

Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 93 ust.1 pkt 2 Statutu LWSM 

„Wrzeszcz” w Gdańsku po przedstawieniu sprawozdania niezależnego Biegłego 

Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2019 

postanawia udzielić absolutorium Pani Barbarze Wireńskiej -  Z – cy Prezesa 

Zarządu ds. finansowo - ekonomicznych za okres od  01.01.2019r. do  31.12.2019r.  

      
      § 2 

 
      
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
 
 

  
          

W głosowaniu udział brało …… członków Spółdzielni  
 
Za Uchwałą głosowało ………. członków Spółdzielni  
 
Przeciw Uchwale głosowało …….. członków Spółdzielni  

 
  

 

     



  PROJEKT                                                                                                                          
UCHWAŁA NR  …... 

 
Walnego Zgromadzenia Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Wrzeszcz” w Gdańsku z dnia 23.09.2020r. 

 

w sprawie: wprowadzenia zmian do Statutu Lokatorsko – Własnościowej 

Spółdzielni Mieszkaniowej „Wrzeszcz” zapadła w drodze głosowania na 

Walnym Zgromadzeniu odbywającym się w częściach 

 

     § 1 

 

Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 93 ust.1 pkt 9 Statutu LWSM 

„Wrzeszcz” w Gdańsku wprowadza do Statutu Lokatorsko – Własnościowej 

Spółdzielni Mieszkaniowej „Wrzeszcz” następujące zmiany: 

 

1. Przepis § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „O przyjęciu do Spółdzielni decyduje 

Zarząd w formie uchwały”.  

2. W § 12 p. 3 Statutu skreśla się słowa „wpisowego i”. 

3. Przepis § 20 ust 1 Statutu otrzymuje brzmienie: „Wysokość udziału wynosi 

10% minimalnego wynagrodzenia za pracę o którym mowa w ustawie z dnia 

10 października 2002 r.  o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tekst 

jednolity Dz.U.2018.2232 ze zm.”.) 

4. Przepis § 20 ust 3 Statutu otrzymuje brzmienie: „Zadeklarowane udziały 

członek jest obowiązany wpłacić do spółdzielni w ciągu 30 dni od dnia 

otrzymania zawiadomienia o uzyskaniu członkostwa”. 

5. W § 20 ust. 6 Statutu skreśla się słowa „wpisowe i” a wyraz „opłaty” oznacza 

się wielką literą. 

6. Przepis § 24 Statutu skreśla się. 

7. W przepisie § 37 ust. 2 Statutu słowa „§ 36 pkt 4 i 6” skreśla się i zastępuje 

słowami § 36 ust.1 pkt.1. 



8. Przepis § 52 ust.1 Statutu otrzymuje brzmienie: „Umowa o ustanowienie 

odrębnej własności lokalu może być zawarta przez spółdzielnię łącznie ze 

wszystkimi osobami, które ubiegają się o ustanowienia takiego prawa, wraz ze 

związanymi z nim udziałami w nieruchomości. W takim wypadku wysokość 

udziałów w nieruchomości wspólnej określa ta umowa”. 

9. W przepisie § 95 ust. 4 Statutu skreśla się zdanie drugie. 

10. W przepisie § 98 ust. 9 Statutu skreśla się zdanie drugie. 

  

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

PROJEKT UCHWAŁY NR ……/20 

 

Walnego Zgromadzenia Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Wrzeszcz” w Gdańsku z dnia 23.09.2020 r. 

 

w sprawie: wprowadzenia zmian do zapisu § 92 ust. 2 Statutu Lokatorsko–Własnościowej 

Spółdzielni Mieszkaniowej „Wrzeszcz”. 

 

§ 1 

 

Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 93 ust.1 pkt 9 Statutu LWSM „Wrzeszcz” 

w Gdańsku wprowadza do Statutu Lokatorsko – Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Wrzeszcz” następujące zmiany: 

 

W § 92 ust. 2 Statutu na końcu dopisuje się zdanie o treści: 

 

„Decyzję w tej sprawie Rada podejmuje przynajmniej jeden raz w każdej kadencji.” 

 
§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem następującym po dniu jej podjęcia. 

 

 

W głosowaniu udział brało __ członków Spółdzielni  

Za Uchwałą głosowało __ członków Spółdzielni  

Przeciw Uchwale głosowało __ członków Spółdzielni  

 

 

 

 

         PROJEKT   

UCHWAŁA NR  …. 

 

Walnego Zgromadzenia Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Wrzeszcz” w Gdańsku z dnia 23.09.2020r.  

w sprawie: wprowadzenia zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej Lokatorsko - 

Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Wrzeszcz” w Gdańsku 

zapadła w drodze głosowania na Walnym Zgromadzeniu odbywającym 

się w częściach. 

 



§ 1 

Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 93 ust. 1 pkt 12 Statutu LWSM 

„Wrzeszcz” w Gdańsku postanawia wprowadzić zmianę do Regulaminu  Rady 

Nadzorczej Lokatorsko - Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Wrzeszcz”     

w Gdańsku. 

§ 2 

1. Skreśla się przepis § 2 ust. 1 pkt 15 Regulaminu  Rady Nadzorczej Lokatorsko 

- Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Wrzeszcz” w Gdańsku.                     

Punkty 16 do 22 oznacza się jako 15 do 21. 

2. Przepis § 8 otrzymuje brzmienie:  

„Rada Nadzorcza realizuje swoje zadania statutowe: 

1. na posiedzeniach Rady, 

2. w drodze głosowań na piśmie lub przy wykorzystaniu środków  

bezpośredniego porozumiewania się na odległość, 

3. poprzez prace Prezydium Rady, 

4. poprzez prace komisji Rady, 

5. poprzez czynności kontrolno-nadzorcze.” 

 

 

3. Przepis § 9 otrzymuje brzmienie:  

1. „Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej albo 

zarządza głosowanie na piśmie lub przy wykorzystaniu środków 

bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 

 

2. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje pierwsze posiedzenie 

Rady Nadzorczej lub zarządza głosowanie na piśmie albo przy wykorzystaniu 

środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w celu 

ukonstytuowania się Rady Nadzorczej w ciągu 14 dni od ustalenia składu 

Rady Nadzorczej.  

 



3. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności, Zastępca 

Przewodniczącego Rady Nadzorczej, zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej 

lub zarządza głosowanie na piśmie albo przy wykorzystaniu środków 

bezpośredniego porozumiewania się na odległość, co najmniej raz na kwartał, 

podając porządek obrad z wyprzedzeniem 7 dniowym. 

 

4. Członek Rady Nadzorczej lub członek Zarządu mogą żądać zwołania 

posiedzenia Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad, lub 

podjęcia określonej uchwały na piśmie albo przy wykorzystaniu środków 

bezpośredniego porozumiewania się na odległość w terminie 2 tygodni od 

dnia zgłoszenia wniosku. 

 

5. Jeżeli przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia albo nie 

zarządzi głosowania na piśmie albo przy wykorzystaniu środków 

bezpośredniego porozumiewania się na odległość na dzień przypadający                 

w terminie tygodnia od dnia otrzymania żądania, wnioskodawca może 

samodzielnie zwołać posiedzenie, podając jego datę i miejsce albo zarządzić 

głosowanie na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego 

porozumiewania się na odległość.  

 

4. Przepis § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Zawiadomienia o terminie 

posiedzenia Prezydium Rady Nadzorczej albo o głosowaniu na piśmie lub 

przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na 

odległość wraz z proponowanym porządkiem obrad oraz projektami uchwał 

wraz z uzasadnieniem powinny być doręczone członkom Rady i Zarządowi 

co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem”. 

 

5. Skreśla się przepis § 10 ust.3 Regulaminu Rady Nadzorczej Lokatorsko - 

Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Wrzeszcz” w Gdańsku. 

 



6. Przepis § 10 ust. 4 oznacza się jako 3 w brzmieniu „W sprawach 

wyjątkowych, niecierpiących zwłoki, nadzwyczajne posiedzenie Rady 

Nadzorczej lub głosowania na piśmie lub przy wykorzystaniu środków 

bezpośredniego porozumiewania się na odległość może być zwołane 

telefonicznie bez zachowania wymaganych terminów z podaniem jedynie 

tematu posiedzenia.” 

 
 

7. Przepis § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie „Rada Nadzorcza może odroczyć 

rozpoznanie określonej sprawy do następnego posiedzenia albo 

głosowania na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego 

porozumiewania się na odległość.” 

 

8. Przepis § 12 otrzymuje brzmienie: 

 

1. „Do obowiązków członka Rady Nadzorczej należy udział                                

w posiedzeniach Rady Nadzorczej albo głosowaniach na piśmie lub 

przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na 

odległość i w pracach komisji, do której został wybrany przez Radę 

Nadzorczą. Do obowiązków członków Prezydium Rady Nadzorczej 

należy ponadto udział w pracach Prezydium. Każdy członek Rady 

Nadzorczej bierze udział w pracach komisji. 

 

2. Członek Rady Nadzorczej, który nie może wziąć udziału                                     

w posiedzeniach, o których mowa w ust. 1, głosowaniach na piśmie lub 

przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na 

odległość, albo w pracach, o których mowa w ust. 1, jest obowiązany 

usprawiedliwić swoją nieobecność Przewodniczącemu Rady 

Nadzorczej lub Przewodniczącemu Komisji.  

 

3. Członek Rady Nadzorczej, który: 

1) uchyla się od udziału w pracach Rady, 



2) opuścił więcej niż 3 kolejne posiedzenia Rady, głosowania na 

piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego 

porozumiewania się na odległość, bez usprawiedliwienia, 

3) swoim postępowaniem rażąco narusza Statut Spółdzielni lub zasady 

współżycia społecznego 

 

może zostać na wniosek Rady odwołany z jej składu przez Grupę 

Członkowską, przez którą został wybrany większością 2/3 głosów. 

 

4. Utrata lub wygaśnięcie mandatu członka Rady Nadzorczej następuje      

w przypadkach określonych w Statucie Spółdzielni.”  

 

9. Przepis § 13 ust. 3 otrzymuje brzmienie „Uchwały Rady Nadzorczej zapadają 

zwykłą większością głosów członków obecnych na posiedzeniu albo biorących 

udział w głosowaniu na piśmie lub przy wykorzystaniu środków 

bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przy czym uwzględnia się 

tylko głosy oddane za i przeciw uchwale.”  

 

10. Przepis § 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie „Posiedzenia Rady Nadzorczej                         

i głosowania na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego 

porozumiewania się na odległość są protokołowane. Protokół podlega 

przyjęciu na następnym posiedzeniu Rady. Przyjęte poprawki                                     

i uzupełnienia nanosi się niezwłocznie w protokole.” 

 
 

11. Przepis § 18 otrzymuje brzmienie: 

 

1. „Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Prezydium lub 

zarządza głosowanie na piśmie lub przy wykorzystaniu środków 

bezpośredniego porozumiewania się na odległość, a w razie nieobecności 

Przewodniczącego - jego Zastępca. 



 

2. Posiedzenia i głosowania Prezydium odbywają się w miarę potrzeby.” 

 

12. Przepis § 24 ust. 1 otrzymuje brzmienie „Rada Nadzorcza może odwołać               

w każdej chwili członka Zarządu po zamieszczeniu sprawy odwołania                           

w porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej lub głosowania Rady 

Nadzorczej na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego 

porozumiewania się na odległość, zgodnie z zapisami Statutu Spółdzielni.” 

 

13. Przepis § 24 ust. 2 otrzymuje brzmienie „Członek Zarządu, którego odwołanie 

ma być przedmiotem obrad Rady, winien być zawiadomiony                                        

o posiedzeniu Rady Nadzorczej lub głosowaniu na piśmie lub przy 

wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość,                

w tej sprawie z wyprzedzeniem co najmniej 7 dniowym, pod rygorem 

niemożności podjęcia uchwały w tej sprawie.”  

 
 

14. Przepis § 24 ust. 3 otrzymuje brzmienie „Członek Zarządu, którego dotyczy 

sprawa odwołania ma prawo być obecny na posiedzeniu Rady Nadzorczej 

oraz składać wyjaśnienia w trakcie posiedzenia lub na piśmie albo przy 

wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.” 

 

15. Przepis § 25 ust. 1 otrzymuje brzmienie „Członkowie Rady Nadzorczej 

otrzymują wynagrodzenie za udział w posiedzeniach, głosowaniach na piśmie 

lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na 

odległość, które jest wypłacane w formie miesięcznego ryczałtu bez względu 

na ilość posiedzeń.” 

 

16. Przepis § 25 ust. 3 otrzymuje brzmienie „Nie przysługuje wynagrodzenie 

zarówno wtedy, gdy członek Rady Nadzorczej nie bierze udziału                        

w posiedzeniu lub głosowaniu Rady Nadzorczej w danym miesiącu,  



jak i wtedy, gdy w danym miesiącu nie zwołano żadnego posiedzenia lub 

głosowania Rady Nadzorczej.” 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          PROJEKT      
UCHWAŁA NR  …….. 

 
Walnego Zgromadzenia Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Wrzeszcz” w Gdańsku z dnia 23.09.2020 r. 

 

w sprawie: wprowadzenia zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej Lokatorsko – 

Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Wrzeszcz” zapadła                        



w drodze głosowania na Walnym Zgromadzeniu odbywającym się                   

w częściach 

     § 1 

Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 93 ust.1 pkt 12 Statutu LWSM 

„Wrzeszcz” w Gdańsku wprowadza do Regulaminu Rady Nadzorczej Lokatorsko – 

Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Wrzeszcz” następującą zmianę: 

 

§ 25 Regulaminu otrzymuje brzmienie: 

  

§  25.  
 

 
1. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie za udział                                    

w posiedzeniach, które jest wypłacane w formie miesięcznego ryczałtu bez 

względu na ilość posiedzeń. 

 

2. Poszczególnym członkom Rady Nadzorczej przysługują następujące ryczałty 

miesięczne: 

 

•   Przewodniczący Rady Nadzorczej – 50% minimalnego wynagrodzenia  

za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r.  

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. 

 

• Przewodniczący Komisji Rady Nadzorczej i Członek Prezydium Rady 

Nadzorczej pracujący w Komisji – 40% minimalnego wynagrodzenia za 

pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r.                           

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. 

 

• Członkowie Komisji Rady Nadzorczej oraz Członek Prezydium Rady 

Nadzorczej niepracujący w Komisji - 30% minimalnego wynagrodzenia  

za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r.  

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. 

 



• Pozostali Członkowie Rady Nadzorczej - 10% minimalnego wynagrodzenia  

za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r.  

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. 

 

3.   Nie przysługuje wynagrodzenie zarówno wtedy, gdy członek Rady Nadzorczej 

nie bierze udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej w danym miesiącu,  

jak i wtedy, gdy w danym miesiącu nie zwołano żadnego posiedzenia Rady 

Nadzorczej. 

      
      § 2 

 
      
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROJEKT UCHWAŁY NR …../20 

 

Walnego Zgromadzenia Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Wrzeszcz” w Gdańsku z dnia 23.09.2020 r. 

 

w sprawie: wprowadzenia zmian do § 10 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej Lokatorsko–

Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Wrzeszcz”. 

 

§ 1 

 

Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 93 ust.1 pkt 12 Statutu LWSM „Wrzeszcz” 

w Gdańsku wprowadza do Regulaminu Rady Nadzorczej Lokatorsko – Własnościowej 

Spółdzielni Mieszkaniowej „Wrzeszcz” następujące zmiany: 

 

W § 10 ust. 3 Regulaminu dopisuje się zdanie: 

 

„W obradach w sprawie dotyczącej wykluczenia ze Spółdzielni lub wykreślenia 

z rejestru członków nie uczestniczy członek Rady wykazujący zaległości w opłatach na 

rzecz Spółdzielni z jakiegokolwiek tytułu; każdorazowo informacji w tej sprawie 

zasięga i przekazuje prowadzącemu obrady Sekretarz Rady.” 

 
§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem następującym po dniu jej podjęcia. 

 

 

W głosowaniu udział brało __ członków Spółdzielni  

Za Uchwałą głosowało __ członków Spółdzielni  

Przeciw Uchwale głosowało __ członków Spółdzielni  

 



 

PROJEKT UCHWAŁY NR …../20 

 

Walnego Zgromadzenia Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Wrzeszcz” w Gdańsku z dnia 23.09.2020 r. 

 

w sprawie: wprowadzenia zmian do § 2 ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej Lokatorsko–

Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Wrzeszcz”. 

 

§ 1 

 

Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 93 ust.1 pkt 12 Statutu LWSM „Wrzeszcz” 

w Gdańsku wprowadza do Regulaminu Rady Nadzorczej Lokatorsko – Własnościowej 

Spółdzielni Mieszkaniowej „Wrzeszcz” następujące zmiany: 

 

§ 2 ust. 4  Regulaminu otrzymuje brzmienie: 

 

„Rada Nadzorcza składa ustne sprawozdanie ze swojej działalności Walnemu 

Zgromadzeniu. Każda z części Walnego Zgromadzenia oraz Walne Zgromadzenie 

zwołane w sposób wskazany w § 2 ust. 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia może 

odstąpić od żądania ustnego przedstawienia sprawozdania na wniosek przyjęty 

większością głosów.” 

 
§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem następującym po dniu jej podjęcia. 

 

 

W głosowaniu udział brało __ członków Spółdzielni  

Za Uchwałą głosowało __ członków Spółdzielni  

Przeciw Uchwale głosowało __ członków Spółdzielni  

 



 

PROJEKT UCHWAŁY NR …../20 

 

Walnego Zgromadzenia Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Wrzeszcz” w Gdańsku z dnia 23.09.2020 r. 

 

w sprawie: wprowadzenia zmian do § 2 ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej Lokatorsko–

Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Wrzeszcz”. 

 

§ 1 

 

Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 93 ust.1 pkt 12 Statutu LWSM „Wrzeszcz” 

w Gdańsku wprowadza do Regulaminu Rady Nadzorczej Lokatorsko – Własnościowej 

Spółdzielni Mieszkaniowej „Wrzeszcz” następujące zmiany: 

 

Na końcu § 2 ust. 4 Regulaminu dopisuje się zdanie: 

 

„Nieprzyjęcie sprawozdania Rady przez Walne Zgromadzenie powoduje, że 

Przewodniczący Rady nie może wchodzić w skład Prezydium Rady przez okres nie 

krótszy niż 12 miesięcy od dnia podjęcia decyzji w tej sprawie.” 

 
§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem następującym po dniu jej podjęcia. 

 

 

W głosowaniu udział brało __ członków Spółdzielni  

Za Uchwałą głosowało __ członków Spółdzielni  

Przeciw Uchwale głosowało __ członków Spółdzielni  

 



 

PROJEKT UCHWAŁY NR ……/20 

 

Walnego Zgromadzenia Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Wrzeszcz” w Gdańsku z dnia 23.09.2020 r. 

 

w sprawie: wprowadzenia zmian do zapisu § 2 Regulaminu Rady Nadzorczej Lokatorsko–

Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Wrzeszcz”. 

 

§ 1 

 

Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 93 ust.1 pkt 12 Statutu LWSM „Wrzeszcz” 

w Gdańsku wprowadza do Regulaminu Rady Nadzorczej Lokatorsko – Własnościowej 

Spółdzielni Mieszkaniowej „Wrzeszcz” następujące zmiany: 

 

W § 2 po punkcie 4 Regulaminu dopisuje się punkt 5 o treści: 

 

„Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w każdej części Walnego 

Zgromadzenia. Niemożność uczestniczenia członka Rady Nadzorczej w obradach 

wymaga pisemnego usprawiedliwienia przyjętego w głosowaniu.” 

 
§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem następującym po dniu jej podjęcia. 

 

 

W głosowaniu udział brało __ członków Spółdzielni  

Za Uchwałą głosowało __ członków Spółdzielni  

Przeciw Uchwale głosowało __ członków Spółdzielni  

 



PROJEKT UCHWAŁY NR …../20 

 

Walnego Zgromadzenia Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Wrzeszcz” w Gdańsku z dnia 23.09.2020 r. 

 

w sprawie: wprowadzenia zmian do § 25 Regulaminu Rady Nadzorczej Lokatorsko–

Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Wrzeszcz” 

 

§ 1 

 

Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 93 ust.1 pkt 12 Statutu LWSM „Wrzeszcz” 

w Gdańsku wprowadza do Regulaminu Rady Nadzorczej Lokatorsko–Własnościowej 

Spółdzielni Mieszkaniowej „Wrzeszcz” następujące zmiany: 

 

§ 25 Regulaminu otrzymuje brzmienie: 

 

„1. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie za udział w posiedzeniach, 

które jest wypłacane w formie miesięcznego ryczałtu bez względu na ilość posiedzeń. 

 

2. Poszczególnym członkom Rady Nadzorczej przysługują następujące ryczałty 

miesięczne: 

• przewodniczący Rady Nadzorczej – 70% minimalnej emerytury, o której mowa 

w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych; 

• przewodniczący Komisji Rady Nadzorczej i Członkowie Prezydium Rady 

Nadzorczej pracujący w Komisji – 60% minimalnej emerytury, o której mowa 

w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych; 

• członkowie Komisji Rady Nadzorczej oraz Członkowie Prezydium Rady 

Nadzorczej niepracujący w Komisji – 50% minimalnej emerytury, o której mowa 

w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych; 

• pozostali Członkowie Rady Nadzorczej – 30% minimalnej emerytury, o której 

mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych. 

 

3. Nie przysługuje wynagrodzenie zarówno wtedy, gdy członek Rady Nadzorczej nie 

bierze udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej w danym miesiącu, jak i wtedy, gdy 

w danym miesiącu nie zwołano żadnego posiedzenia Rady Nadzorczej.” 

 
§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem następującym po dniu jej podjęcia. 

 

 

W głosowaniu udział brało __ członków Spółdzielni  

Za Uchwałą głosowało __ członków Spółdzielni  

Przeciw Uchwale głosowało __ członków Spółdzielni  

 

 



          PROJEKT 

UCHWAŁA NR  …… 
 
 
Walnego Zgromadzenia Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Wrzeszcz” w Gdańsku z dnia 23.09.2020r.   

 
w sprawie: wykonania nowych furtek i bramy wjazdowej celem zamknięcia terenu 

wokół budynków przy ul. Bolesława Chrobrego 10, 12, 14, 18/20 zapadła 

w drodze głosowania na Walnym Zgromadzeniu odbywającym się                

w częściach 

 
Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 93 ust. 2 Statutu LWSM „Wrzeszcz”      

w Gdańsku uchwala, co następuje:  

 

§ 1 

 

Walne Zgromadzenie nakazuje wykonanie nowych furtek i bramy wjazdowej celem 

zamknięcia terenu wokół budynków przy ul. Bolesława Chrobrego 10, 12, 14, 18/20.  

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

W głosowaniu udział brało …… członków Spółdzielni  
 
Za Uchwałą głosowało …..  członków Spółdzielni  
 
Przeciw Uchwale głosowało ……. członków Spółdzielni  

 
UZASADNIENIE 

 

Projekt uchwały został zgłoszony przez członków Spółdzielni w trybie przepisu § 92 

ust. 11 i 12 Statutu Spółdzielni. Wniosek i uzasadnienie stanowi załącznik do 

niniejszego projektu uchwały.  

PROJEKT 

UCHWAŁA NR  …….. 

 



 
Walnego Zgromadzenia Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Wrzeszcz” w Gdańsku z dnia 23.09.2020r.   

 
w sprawie: dokończenia częściowo wykonanych prac ocieplenia stropów w piwnicach 

budynków przy ul. Bolesława Chrobrego 10, 12, 14 i 18/20 zapadła               

w drodze głosowania na Walnym Zgromadzeniu odbywającym się                 

w częściach 

 
 
Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 93 ust. 2 Statutu LWSM „Wrzeszcz”      

w Gdańsku uchwala, co następuje:  

§ 1 

 

Walne Zgromadzenie nakazuje dokończenie częściowo wykonanych prac ocieplenia 

stropów w piwnicach budynków  przy ul. Bolesława Chrobrego 10, 12, 14 i 18/20. 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

W głosowaniu udział brało ……. członków Spółdzielni  
 
Za Uchwałą głosowało ……. członków Spółdzielni  
 
Przeciw Uchwale głosowało …… członków Spółdzielni  

 
UZASADNIENIE 

 

Projekt uchwały został zgłoszony przez członków Spółdzielni w trybie przepisu § 92 

ust. 11 i 12 Statutu Spółdzielni. Wniosek i uzasadnienie stanowi załącznik do 

niniejszego projektu uchwały.  

PROJEKT 

 
UCHWAŁA NR  …… 

 
Walnego Zgromadzenia Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Wrzeszcz” w Gdańsku z dnia 23.09.2020r.   



 
w sprawie: opracowanie harmonogramu prac zmierzających do uporządkowania                 

i pielęgnacji terenów zielonych na terenie wokół budynków przy                      

ul. Bolesława Chrobrego 10, 12, 14 i 18/20 oraz ewentualnych kosztów 

wynikających z tego zadania zapadła w drodze głosowania na Walnym 

Zgromadzeniu odbywającym się w częściach 

 
Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 93 ust. 2 Statutu LWSM „Wrzeszcz”      

w Gdańsku uchwala, co następuje:  

§ 1 

Walne Zgromadzenie nakazuje opracowanie harmonogramu prac zmierzających 

do uporządkowania i pielęgnacji terenów zielonych na terenie wokół budynków 

przy ul. Bolesława Chrobrego 10, 12, 14 i 18/20 oraz ewentualnych kosztów 

wynikających z tego zadania  

 

§ 2 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
W głosowaniu udział brało ……. członków Spółdzielni  
 
Za Uchwałą głosowało …… członków Spółdzielni  
 
Przeciw Uchwale głosowało ……członków Spółdzielni  

 
UZASADNIENIE 
 

Projekt uchwały został zgłoszony przez członków Spółdzielni w trybie przepisu § 92 

ust. 11 i 12 Statutu Spółdzielni. Wniosek i uzasadnienie stanowi załącznik do 

niniejszego projektu uchwały.  

PROJEKT 

 
UCHWAŁA NR  ……. 

 
Walnego Zgromadzenia Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Wrzeszcz” w Gdańsku z dnia 23.09.2020r.   

 



w sprawie: wykonania dwóch stanowisk dla zwiększonej ilości pojemników do 

segregacji śmieci  na terenie obejmującym budynki znajdujące się przy       

ul. Bolesława Chrobrego 10,12, 14 i 18/20 zapadła w drodze głosowania 

na Walnym Zgromadzeniu odbywającym się w częściach 

 
Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 93 ust. 2 Statutu LWSM „Wrzeszcz”     

w Gdańsku uchwala, co następuje:  

§ 1 

 

Walne Zgromadzenie nakazuje wykonanie dwóch stanowisk dla zwiększonej ilości 

pojemników do segregacji śmieci na terenie obejmującym budynki znajdujące się 

przy ul. Bolesława Chrobrego 10,12, 14 i 18/20. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

W głosowaniu udział brało ….. członków Spółdzielni  
 
Za Uchwałą głosowało …… członków Spółdzielni  
 
Przeciw Uchwale głosowało …… członków Spółdzielni  

 
UZASADNIENIE 

Projekt uchwały został zgłoszony przez członków Spółdzielni w trybie przepisu § 92 

ust. 11 i 12 Statutu Spółdzielni. Wniosek i uzasadnienie stanowi załącznik do 

niniejszego projektu uchwały.  

 
 

  

 


