PROJEKT

UCHW

Nr8

ALA

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Tarnowskiej

z dnia 22 czerwca 2011 roku

w sprawie: zmian w Statucie Spółdzielni

Na podstawie art.38 § l pkt 10 ustawy z dnia 16 czerwca 1982 roku Prawo spółdzielcze
(tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 z późniejszymi zmianami) Walne
ZQfomadzenie
Członków Snółdzielni
Mieszkaniowei _.. wDabrowie Tamowskiei •. uchwala, co
-.
nastepuje :

§ 1.
W Statucie Spółdzielni wprowadza się następujące zmiany:
1) § 3 otrzymuje brzmienie:
,,§ 1. Przedmiotem działania Spółdzielni jest:
1) zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi własnymi i na zlecenie,
2) zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi własnymi i na zlecenie,
3) zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
4) kupno i sprzedaż nieruchomości na wła<;nyrachunek,
5) wynajem nieruchomości na własny rachunek,
6) działalność zwiazana z kultura. rekreacia i snortem.
2. Powyższy przedmiot działalności Spółdzielnia realizuje poprzez:
1) budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków
spółdzielczych lokatorskich praw do znajdujących się w tych budynkach lokali
mieszkalnych,
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budowanie lub nabywan1p. h'loynków w ee.hl l1stanov ..rip.nl~n~ r7.ec7. członków
odrębnej własności znajdujących się w tych budynk:::.ch !0k~!i !!,jeszkal.!1}'ch!"h
lokali o ir.nym przeznaczeniu,
3) budowanie lub nabywanie budynków w celu wynajmowania znajdujących się
w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu,
4) budowanie lub nabywanie budynków w celu sprzedaży znajdujących się w tych
budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu,
5) zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność Spółdzielni,
6) zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność członków Spółdzielni,
7) zarządzanie nieruchomościami nie stanowiącymi j~j mienia lub mienia j~j członków
na podstawie umowy zawartej z właścicielem (współwłaścicielem) tej nieruchomości,
8) prowadzenie działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej,
9) wydzierżawienie
gruntów stanowiących własność lub współwłasność bądź
będących w użytkowaniu wieczystym.";

2) w § 45 ust. 1 w pkt 19 występującą na końcu kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje
pkt 20 w brzmieniu:
,,20) udzielenie prokury.";
3) w § 51 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
,,1. Zarząd składa się z dwóch członków, tj. Prezesa i Zastępcy Prezesa ds. Ekonomicznych.
2. Członków Zarządu wybiera na czas nieokreślony Rada Nadzorcza. Odwołanie członka
Zarządu wymaga pisemnego uzasadnienia.";
4) w § 54 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
,,1 Zarząd działa kolegialnie na odbywanych okresowo posiedzeniach. Posiedzenia Zarządu są
zwoływan~ przez Prezesa Zarządu.";
5) w § 55 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
,,1. Oświadczenie woli za Spółdzielnię składają łącznie dwaj członkowie Zarządu lub jeden
członek Zarządu działający łącznie z prokrurentem.";
6) w § 113 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
,,2. Spółdzielnia może tworzyć następujące fundusze celowe:
1) fundusz remontowy, powstający z odpisów obciążających koszty gospodarki zasobami
mieszkaniowymi, wnoszonych przez członków Spółdzielni, właścicieli lokali niebędących
członkami Spółdzielni oraz z osób niebędących członkami Spółdzielni, którym przysługują
spółdzielcze własnościowe prawa do lokali; fundusz remontowy może hyć ponadto 7asilany z
innych źródeł określonych w przepisach ustawowych i Statucie,
2) fundusz społeczno kulturalny, powstający z wpłat członków oraz innych źródeł
określonych w odrębnych przepisach,
3) fundusz zaliczek na wkład mieszkaniowy i budowlany,
4) fundusz na spłatę kredytów długoterminowych,
5) fundusz świadczeń socjalnych, t\vorzony według odrębnych przepisów."

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dąbrowa Tarnowska, dnia 22 czerwca 2011 r.
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