
     UCHWAŁA NR  1/22 
 
 

Walnego Zgromadzenia Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Wrzeszcz” w Gdańsku z dnia 22.09.2022r.  

 

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 sierpnia 2022, postanawia zatwierdzić to 

sprawozdanie.  

 
           § 2 
 
      
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
 
 
      

W głosowaniu udział brało 143 członków Spółdzielni  
 
Za Uchwałą głosowało 84 członków Spółdzielni  
 
Przeciw Uchwale głosowało 39 członków Spółdzielni  

 
      

 

 
 
 
 
 



UCHWAŁA NR 2/22 
 
 

Walnego Zgromadzenia Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Wrzeszcz” w Gdańsku z dnia 22.09.2022r. 

 

 

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 145 członków Spółdzielni  
 
Za Uchwałą głosowało 112 członków Spółdzielni  
 
Przeciw Uchwale głosowało 12 członów Spółdzielni  

 
      

 
 

 
 

 
 
 
 
 



UCHWAŁA NR 3/22 
 
 

Walnego Zgromadzenia Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Wrzeszcz” w Gdańsku z dnia 22.09.2022r. 

 

 

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2020 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 2020r. 

postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.  

 
      

      § 2 
 
      
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
 
 

W głosowaniu udział brało 146 członków Spółdzielni  
 
Za Uchwałą głosowało 119 członków Spółdzielni  
 
Przeciw Uchwale głosowało 13 członów Spółdzielni  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



UCHWAŁA NR 4/22 
 
 

Walnego Zgromadzenia Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Wrzeszcz” w Gdańsku z dnia 22.09.2022r. 

 

 

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2021 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 2021r. 

postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.  

 
      

      § 2 
 
      
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
 
 

W głosowaniu udział brało 144 członków Spółdzielni  
 
Za Uchwałą głosowało 108 członków Spółdzielni  
 
Przeciw Uchwale głosowało 20 członów Spółdzielni  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



UCHWAŁA NR  8/22 
 

Walnego Zgromadzenia Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Wrzeszcz” w Gdańsku z dnia 22.09.2022r. 

 

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 147 członków Spółdzielni  
 
Za Uchwałą głosowało 90 członków Spółdzielni  
 
Przeciw Uchwale głosowało 54 członków Spółdzielni  

 
  

 

 
 
 
 
 
 



UCHWAŁA NR  9/22 
 

Walnego Zgromadzenia Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Wrzeszcz” w Gdańsku z dnia 22.09.2022r. 

 

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

Zarządu ds. finansowo - ekonomicznych za okres od 01.01.2020r.        

do 15.11.2020r., Prezesowi Zarządu Spółdzielni - Głównemu 

Księgowemu za okres od 16.11.2020r. do 31.12.2020r. 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 2020 

postanawia udzielić absolutorium Pani Barbarze Wireńskiej -  Z – cy Prezesa 

Zarządu ds. finansowo - ekonomicznych za okres od 01.01.2020r. do 15.11.2020r., 

Prezesowi Zarządu Spółdzielni - Głównemu Księgowemu za okres od 16.11.2020r. 

do 31.12.2020r. 

    
      § 2 

 
      
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
 

W głosowaniu udział brało 147 członków Spółdzielni  
 
Za Uchwałą głosowało 88 członków Spółdzielni  
 
Przeciw Uchwale głosowało 57 członków Spółdzielni  

 
 

 

 
 
 
 



UCHWAŁA NR  10/22 
 

Walnego Zgromadzenia Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Wrzeszcz” w Gdańsku z dnia 22.09.2022r. 

 

w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Barbarze Wireńskiej - Prezesowi Zarządu 

Spółdzielni - Głównemu Księgowemu za okres od 01.01.2021r. do 

31.12.2021r. 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 2021 

postanawia udzielić absolutorium Pani Barbarze Wireńskiej - Prezesowi Zarządu 

Spółdzielni - Głównemu Księgowemu za okres od 01.01.2021r.  do 31.12.2021r.  

    
      § 2 

 
      
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
 

W głosowaniu udział brało 147 członków Spółdzielni  
 
Za Uchwałą głosowało 87 członków Spółdzielni  
 
Przeciw Uchwale głosowało 56 członków Spółdzielni  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



UCHWAŁA NR  11/22 
 

Walnego Zgromadzenia Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Wrzeszcz” w Gdańsku z dnia 22.09.2022r. 

 

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Mirosławowi Murczkiewiczowi – Z-cy 

Prezesa Zarządu ds. techniczno - eksploatacyjnych za okres od 

01.02.2021r. do 31.12.2021r. 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 2021 

postanawia udzielić absolutorium Panu Mirosławowi Murczkiewiczowi – Z-cy Prezesa 

Zarządu ds. techniczno - eksploatacyjnych za okres od 01.02.2021r.do 31.12.2021r.  

    
      § 2 

 
      
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
 

 
 

W głosowaniu udział brało 147 członków Spółdzielni  
 
Za Uchwałą głosowało 115 członków Spółdzielni  
 
Przeciw Uchwale głosowało 28 członków Spółdzielni  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                          



UCHWAŁA NR   5/22 

Walnego Zgromadzenia Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Wrzeszcz” w Gdańsku z dnia 22.09.2022 r. 

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. 

 

W głosowaniu udział brało 138 członków Spółdzielni  
 
Za Uchwałą głosowało 111 członków Spółdzielni  
 
Przeciw Uchwale głosowało 10 członków Spółdzielni  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UCHWAŁA NR   6/22 

                                                                                                                                                                                                     

Walnego Zgromadzenia Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Wrzeszcz” w Gdańsku z dnia 22.09.2022r. 

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego  i podziału nadwyżki     

       bilansowej Lokatorsko–Własnościowej   Spółdzielni   Mieszkaniowej     

     „Wrzeszcz” w  Gdańsku   za   2020 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 2020 r., w skład którego wchodzą: 

1. wprowadzenie do sprawozdanie finansowego 

2.  bilans  sporządzony na dzień 31.12.2020 r., który po stronie aktywów                      

i pasywów zamyka się  sumą 38.351.908,07 zł 

3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2020 r.  do 31.12.2020 r. 

wykazujący zysk netto w wysokości 1.711.370,15 zł 

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

od  01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wykazujący zwiększenie kapitału własnego 

o kwotę 947.143,20 zł 

5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2020 r.                     

do 31.12.2020 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych                   

o kwotę 331.224,35 zł 

6. dodatkowe informacje i objaśnienia 

§ 2 

Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć nadwyżkę bilansową netto za 2020 r.        

w wysokości 1.711.370,15 zł na następujące cele: 

1. kwotę 1.633.532,89 zł na pokrycie nadwyżki kosztów nad przychodami na 

gospodarce zasobami mieszkaniowymi jako pokrycie naliczonych kosztów 

ogólnych 



2. kwotę 77.837,26 zł na pokrycie nadwyżki kosztów nad przychodami na 

gospodarce zasobami mieszkaniowymi jako pożytki z nieruchomości 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

W głosowaniu udział brało 141 członków Spółdzielni  
 
Za Uchwałą głosowało 113 członków Spółdzielni  
 
Przeciw Uchwale głosowało 9 członków Spółdzielni  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 



UCHWAŁA NR   7/22 

Walnego Zgromadzenia Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Wrzeszcz” w Gdańsku z dnia 22.09.2022r. 

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego  i podziału nadwyżki  

  bilansowej Lokatorsko  –   Własnościowej   Spółdzielni   Mieszkaniowej     

  „Wrzeszcz” w  Gdańsku   za   2021 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 2021 r., w skład którego wchodzą: 

1. wprowadzenie do sprawozdanie finansowego 

2.  bilans  sporządzony na dzień 31.12.2021 r., który po stronie aktywów                      

i pasywów zamyka się  sumą 39.618.460,45 zł 

3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2021 r.  do 31.12.2021 r. 

wykazujący zysk netto w wysokości 1.641.677,02 zł 

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

od  01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazujący zwiększenie kapitału własnego 

o kwotę 722.581,86 zł 

5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2021 r.                     

do 31.12.2021 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych                   

o kwotę 221.000,45 zł 

6. dodatkowe informacje i objaśnienia 

§ 2 

Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć nadwyżkę bilansową netto za 2021 r.      

w wysokości 1.641.677,02 zł na następujące cele: 

1. kwotę 1.584.967,21 zł na pokrycie nadwyżki kosztów nad przychodami na 

gospodarce zasobami mieszkaniowymi jako pokrycie naliczonych kosztów 

ogólnych 



2. kwotę 56.709,81 zł na pokrycie nadwyżki kosztów nad przychodami na 

gospodarce zasobami mieszkaniowymi jako pożytki z nieruchomości 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

W głosowaniu udział brało 145 członków Spółdzielni  
 
Za Uchwałą głosowało 119 członków Spółdzielni  
 
Przeciw Uchwale głosowało 10 członków Spółdzielni  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR  12/22 
 
 



Walnego Zgromadzenia Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Wrzeszcz” w Gdańsku z dnia 22.09.2022r.   

 
w sprawie: rozpatrzenia wniosku wynikającego z przedstawionego protokołu  

polustracyjnego z działalności Spółdzielni zapadła w drodze głosowania 

na Walnym Zgromadzeniu odbywającym się w częściach 

 
 
Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 93 ust. 1 pkt 3 Statutu LWSM 

„Wrzeszcz” w Gdańsku uchwala, co następuje:  

 

§ 1 

 

Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę w sprawie zmiany w Statucie Spółdzielni 

wskazanej w protokole lustracji dostosowując go do postanowień wynikających                        

z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności do ustawy Prawo 

spółdzielcze i ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

W głosowaniu udział brało 130 członków Spółdzielni  
 
Za Uchwałą głosowało 102 członków Spółdzielni  
 
Przeciw Uchwale głosowało 15 członków Spółdzielni  

 

 
 

SEKRETARZ     PRZEWODNICZĄCY 
 WALNEGO ZGROMADZENIA     WALNEGO ZGROMADZENIA 
 
 

……………………………………..        …………………………………….. 

    UCHWAŁA NR  13/22 

 
 



 

Walnego Zgromadzenia Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Wrzeszcz” w Gdańsku z dnia 22.09.2022r.  

 
w sprawie: rozpatrzenia wniosku wynikającego z przedstawionego protokołu  

polustracyjnego z działalności Spółdzielni zapadła w drodze głosowania 

na Walnym Zgromadzeniu odbywającym się w częściach 

 
 
Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 93 ust. 1 pkt 3 Statutu LWSM 

„Wrzeszcz” w Gdańsku uchwala, co następuje:  

 

§ 1 

 

Walne Zgromadzenie, w oparciu o informację Zarządu LWSM „Wrzeszcz” o realizacji 

wniosków polustracyjnych z lustracji przeprowadzonej za okres 2018 – 30.06.2020, 

stwierdza, że wniosek wynikający z protokołu polustracyjnego dotyczący 

zaktualizowania uregulowań wewnętrznych o charakterze regulaminowym, w tym 

także doprowadzenie do spójności zapisów struktury organizacyjnej, regulaminów                             

i zakresów obowiązków z zapisami statutowymi, został zrealizowany.  

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

W głosowaniu udział brało 129 członków Spółdzielni  
 
Za Uchwałą głosowało 107członków Spółdzielni  
 
Przeciw Uchwale głosowało 12 członków Spółdzielni  

 
SEKRETARZ     PRZEWODNICZĄCY 

 WALNEGO ZGROMADZENIA     WALNEGO ZGROMADZENIA 
 
 

……………………………………..        …………………………………….. 

UCHWAŁA NR  14/22 
 
 
 



Walnego Zgromadzenia Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Wrzeszcz” w Gdańsku z dnia 22.09.2022r.  

 
w sprawie: rozpatrzenia wniosku wynikającego z przedstawionego protokołu  

polustracyjnego z działalności Spółdzielni zapadła w drodze głosowania 

na Walnym Zgromadzeniu odbywającym się w częściach 

 
 
Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 93 ust. 1 pkt 3 Statutu LWSM 

„Wrzeszcz” w Gdańsku uchwala, co następuje:  

§ 1 

 

Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę w sprawie  zmiany w Statucie Spółdzielni 

wskazującej by wynagrodzenia Rady Nadzorczej były ustalane na podstawie zapisów 

statutowych.  

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

W głosowaniu udział brało 130 członków Spółdzielni  
 
Za Uchwałą głosowało 109 członków Spółdzielni  
 
Przeciw Uchwale głosowało 11 członków Spółdzielni  

 

 

SEKRETARZ     PRZEWODNICZĄCY 
 WALNEGO ZGROMADZENIA     WALNEGO ZGROMADZENIA 
 
 

……………………………………..        …………………………………….. 

 

 

UCHWAŁA NR  15/22 
 
 



 
Walnego Zgromadzenia Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Wrzeszcz” w Gdańsku z dnia 22.09.2022r.  

 
w sprawie: rozpatrzenia wniosku wynikającego z przedstawionego protokołu  

polustracyjnego z działalności Spółdzielni zapadła w drodze głosowania 

na Walnym Zgromadzeniu odbywającym się w częściach 

 
 
Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 93 ust. 1 pkt 3 Statutu LWSM 

„Wrzeszcz” w Gdańsku uchwala, co następuje:  

§ 1 

 

Walne Zgromadzenie, w oparciu o informację Zarządu LWSM „Wrzeszcz” o realizacji 

wniosków polustracyjnych z lustracji przeprowadzonej za okres 2018 – 30.06.2020, 

stwierdza, że wniosek wynikający z protokołu polustracyjnego dotyczący dążenia do 

usunięcia usterek zapisanych w przeglądach wynikających z zapisów ustawy Prawo 

budowlane i właściwego dokumentowania, został zrealizowany.  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

W głosowaniu udział brało 128 członków Spółdzielni  
 
Za Uchwałą głosowało 94 członków Spółdzielni  
 
Przeciw Uchwale głosowało 19 członków Spółdzielni  

 

 

 

SEKRETARZ     PRZEWODNICZĄCY 
 WALNEGO ZGROMADZENIA     WALNEGO ZGROMADZENIA 
 
 

……………………………………..        …………………………………….. 

 

UCHWAŁA NR  16/22 

 



Walnego Zgromadzenia Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Wrzeszcz” w Gdańsku z dnia 22.09.2022r. 

 

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.  

W głosowaniu udział brało 112 członków Spółdzielni  
 
Za Uchwałą głosowało 102 członków Spółdzielni  
 
Przeciw Uchwale głosował 11 członek Spółdzielni  

 

 

 

SEKRETARZ     PRZEWODNICZĄCY 
 WALNEGO ZGROMADZENIA     WALNEGO ZGROMADZENIA 
 
 

……………………………………..        …………………………………….. 

 

 

 

   

         
 
 
 
 
 

UCHWAŁA NR  17/22 

 



Walnego Zgromadzenia Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Wrzeszcz” w Gdańsku z dnia 22.09.2022r. 

 

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. Dodaje się przepis § 93 ust. 1 pkt 15, który otrzymuje brzmienie „Wybór Rady 

Nadzorczej spośród członków Spółdzielni wskazanych przez Grupy 

Członkowskie” 

2. Przepis § 98 ust 1 Statutu otrzymuje brzmienie „Rada Nadzorcza składa się         

z 15 członków Spółdzielni wskazanych przez poszczególne Grupy 

Członkowskie spośród kandydatów pochodzących z danej grupy i zgłoszonych 

przez nią. Ilość członków Rady Nadzorczej wskazywanych przez 

poszczególne Grupy Członkowskie określa uchwała Rady Nadzorczej 

proporcjonalnie do ilości członków tych grup.” 

3. Przepis § 98 ust. 3 otrzymuje brzmienie „W projekcie uchwały dotyczącej 

wyboru Rady Nadzorczej umieszczani są kandydaci wskazani przez 

poszczególne Grupy Członkowskie. Projekt uchwały przygotowuje Zarząd.”  

4. Przepis § 99 ust 2 Statutu otrzymuje brzmienie „Na miejsce członka Rady 

Nadzorczej, któremu wygasł mandat przed upływem kadencji, Walne 

Zgromadzenie dokonuje wyboru nowego członka na okres do końca 

kadencji.. Do wyboru odpowiednio stosuje tryb określony do wyboru nowej 

Rady Nadzorczej. Kandydata na zwolnione miejsce w Radzie wskazuje 

Grupa Członkowska która wskazywała członka Rady któremu mandat wygasł” 

5. Przepis § 99 ust 3 Statutu otrzymuje brzmienie „Członkowie Rady Nadzorczej 

otrzymują wynagrodzenie za udział   w posiedzeniach, które jest wypłacane      



w formie miesięcznego ryczałtu bez względu na ilość posiedzeń w wysokości 

zależnej od pełnionej funkcji i wynoszącej dla Przewodniczącego Prezydium 

70%, Przewodniczącego Komisji 60%, pozostałych członków Rady 50% 

minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia                  

10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.”  

6. Dodaje się przepis § 99 ust. 4, który otrzymuje brzmienie „Wybory 

uzupełniające o których mowa w punkcie 2 przeprowadza się  w razie 

zmniejszenia składu Rady Nadzorczej o 4 osoby.” 

7. Przepis § 100 ust 1 pkt 14 Statutu otrzymuje brzmienie „określanie ilości 

członków Rady Nadzorczej wskazywanych przez poszczególne Grupy 

Członkowskie”  

8. Przepis § 105 Statutu otrzymuje brzmienie „Do wyłącznej kompetencji Grup 

Członkowskich należy wskazywanie kandydatów do Rady Nadzorczej                        

z danej Grupy” 

 
§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

W głosowaniu udział brało 112 członków Spółdzielni  
 
Za Uchwałą głosowało 89 członków Spółdzielni  
 
Przeciw Uchwale głosowało 6 członków Spółdzielni  

 

SEKRETARZ     PRZEWODNICZĄCY 
 WALNEGO ZGROMADZENIA     WALNEGO ZGROMADZENIA 
 
 

……………………………………..        …………………………………….. 

 
 
 
 
 


