STATUT
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
„ENERGETYK”
W WEJHEROWIE
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Postanowienia ogólne.

1.

2.
3.
4.
5.

6.

§1
Spółdzielnia Mieszkaniowa „ENERGETYK”, zwana dalej Spółdzielnią, działa na
podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy z
dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze oraz innych powszechnie obowiązujących
przepisów prawa.
Spółdzielnia działa także na podstawie niniejszego Statutu oraz obowiązujących
regulaminów i uchwał, podjętych przez uprawnione do tego organy Spółdzielni.
Spółdzielnia ma siedzibę w Wejherowie.
Czas trwania Spółdzielni jest nieokreślony.
Celem Spółdzielni jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków
oraz ich rodzin, przez dostarczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych lub
domów jednorodzinnych, a także lokali o innym przeznaczeniu.
Ilekroć w Statucie jest mowa o „prawie do lokalu” bez bliższego sprecyzowania, oznacza
to: spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze własnościowe
prawo do lokalu lub udział w takim prawie, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni
mieszkaniowej lub udział w takim prawie, prawo własności lub współwłasności odrębnego
lokalu.

§2
1. Podstawowym przedmiotem działalności Spółdzielni jest zarządzanie nieruchomościami
stanowiącymi jej mienie oraz lub nabyte na podstawie ustawy mienie członków Spółdzielni.
2. Ponadto przedmiotem działalności Spółdzielni jest:
1) budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków
spółdzielczych lokatorskich praw do znajdujących się w tych budynkach lokali
mieszkalnych;
2) budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków odrębnej
własności znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym
przeznaczeniu, a także ułamkowego udziału we współwłasności w garażach
wielostanowiskowych;
3) budowanie lub nabywanie domów jednorodzinnych w celu przeniesienia na rzecz
członków własności tych domów;
4) udzielanie pomocy członkom w budowie przez nich budynków mieszkalnych lub
domów jednorodzinnych;
5) budowanie lub nabywanie budynków w celu wynajmowania lub sprzedaży
znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym
przeznaczeniu.
3. Spółdzielnia może zarządzać nieruchomością niestanowiącą jej mienia lub mienia jej
członków na podstawie umowy zawartej z właścicielem (współwłaścicielami) tej
nieruchomości.
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4. Przedmiot działalności określony w ust. 1 – 3 i ust. 6 jest realizowany poprzez
podejmowanie przez Spółdzielnię następujących rodzajów działalności według Polskiej
Klasyfikacji Działalności:
1) Dział 41 - roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków,
2) Dział 66 - działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze
emerytalne,
3) Dział 68 - działalność związana z obsługą rynku nieruchomości,
4) Dział 81 - działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i
zagospodarowaniem terenów zieleni,
5) Dział 90 - działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką,
6) Dział 93 - działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna,
7) Dział 94 - działalność organizacji członkowskich.
5. Spółdzielnia może także podejmować prowadzenie innej niż określona w ust. 1 – 3
działalności gospodarczej, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, jeżeli
działalność ta związana jest bezpośrednio z realizacją celu, o którym mowa w § 1 ust. 5.
Podjęcie takiej działalności gospodarczej wymaga zgody Rady Nadzorczej.
6. Spółdzielnia może także prowadzić na rzecz swoich członków działalność społeczną,
oświatową i kulturalną.

1.
2.
3.
4.

1.

2.
3.
4.

§3
Spółdzielnia może być członkiem zrzeszeń spółdzielczych.
Spółdzielnia może także tworzyć lub przystępować do organizacji, stowarzyszeń,
związków, spółek oraz nabywać udziały i akcje w spółkach prawa handlowego.
Decyzje w sprawach określonych w ust. 1 i 2 podejmuje Walne Zgromadzenie.
Walne Zgromadzenie podejmuje również decyzje o wystąpieniu ze zrzeszeń, organizacji,
stowarzyszeń, związków i spółek oraz w sprawie zbycia udziałów i akcji.
§4
Zysk Spółdzielni przeznacza się w całości na pokrycie kosztów jej działalności, w
szczególności na potrzeby utrzymania zasobów mieszkaniowych Spółdzielni i innych
składników mienia Spółdzielni.
Przychody z nieruchomości należącej do zasobów mieszkaniowych Spółdzielni przeznacza
się na koszty utrzymania tej nieruchomości.
Zysk Spółdzielni nie podlega wypłacie na rzecz członków.
O podziale zysku decyduje Walne Zgromadzenie.
Członkowie Spółdzielni

§5
1. Członkostwo w Spółdzielni powstaje i ustaje z mocy prawa wskutek zdarzeń wskazanych
w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych.
2. Zarząd dokonuje odpowiednich zmian w rejestrze członków po otrzymaniu dokumentów
potwierdzających powstanie lub ustanie członkostwa w Spółdzielni.
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3. Osoby, które nie nabywają członkostwa w Spółdzielni z mocy prawa, a którym na mocy
ustawy przysługuje roszczenie o przyjęcie w poczet członków Spółdzielni, są przyjmowane
w poczet członków na mocy uchwały Zarządu, na podstawie deklaracji.
4. Deklaracja powinna być złożona pod nieważnością w formie pisemnej. Podpisana przez
przystępującego do spółdzielni deklaracja powinna zawierać jego imię i nazwisko oraz
miejsce i adres zamieszkania, a jeżeli przystępujący jest osobą prawną - jej nazwę i siedzibę,
a także wskazanie adresu położenia lokalu, z którego własności (współwłasności) wynika
prawo do nabycia członkostwa w Spółdzielni.

1.

2.

3.

4.

§6
Członek Spółdzielni ma w szczególności prawo do:
1) uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni,
2) wybierania i bycia wybieranym do organów Spółdzielni,
3) żądania rozpatrzenia przez właściwe organy Spółdzielni wniosków dotyczących jej
działalności,
4) korzystania ze świadczeń Spółdzielni w zakresie jej statutowej działalności,
5) czynnego udziału w życiu Spółdzielni, zgłaszania wniosków w sprawach związanych
z jej działalnością oraz projektów uchwała na Walne Zgromadzenie,
6) korzystania z obiektów, pomieszczeń i urządzeń Spółdzielni, przeznaczonych do
wspólnego korzystania przez członków,
Członek Spółdzielni ma obowiązek:
1) przestrzegać przepisów prawa, postanowień Statutu Spółdzielni i opartych na nich
regulaminów oraz uchwał organów Spółdzielni,
2) współpracować ze Spółdzielnią nad doskonaleniem jakości i efektywności jej działania,
3) uczestniczyć w pokrywaniu strat Spółdzielni do wysokości zadeklarowanych udziałów,
4) uiszczać terminowo opłaty za korzystanie z nieruchomości lub usług Spółdzielni oraz
na pokrycie innych przypadających kosztów działalności Spółdzielni,
5) dbać o dobro i rozwój Spółdzielni,
6) uczestniczyć w realizacji zadań statutowych Spółdzielni,
7) wykonywać również inne obowiązki określone, w szczególności w ustawie: o
spółdzielniach mieszkaniowych, prawo spółdzielcze oraz Statucie Spółdzielni.
Członek Spółdzielni oraz osoba nie będąca członkiem, której przysługuje prawo do lokalu
znajdującego się w zasobach Spółdzielni, ma obowiązek zgłosić pisemnie w Spółdzielni
aktualny adres zamieszkania oraz udostępnić dane osobowe niezbędne do wykonywania
zadań Spółdzielni. Spółdzielnia przetwarza dane osobowe wyłącznie do celów
wykonywania swoich zadań i dochodzenia roszczeń, zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami.
Korespondencja (zawiadomienia, informacje, wezwania, naliczenia kosztów itp.) do
członka Spółdzielni lub osoby nie będącej członkiem, której przysługuje prawo do lokalu
znajdującego się w zasobach Spółdzielni będzie kierowana do skrzynki pocztowej
przedmiotowego lokalu. Na wniosek zainteresowanego korespondencja może być
kierowana na adres poczty elektronicznej lub na inny adres pocztowy, pod warunkiem
poniesienia kosztów związanych z takim doręczeniem.
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5. Do czasu wskazania nowego adresu zamieszkania (adresu do korespondencji),
korespondencja wysłana na dotychczasowy adres uznawana jest za skutecznie doręczoną.

§7
1. Członek Spółdzielni, któremu przysługuje prawo do lokalu, jest obowiązany uczestniczyć w
pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach
przypadających na jego lokal, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących
mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat.
2. Członek Spółdzielni ponosi koszty utrzymania lokalu, do którego przysługuje mu prawo, w
wysokości faktycznych kosztów eksploatacji tego lokalu. Koszty utrzymania lokalu, których
nie można przypisać do konkretnych lokali są rozliczane według zasad określonych w
odpowiednich regulaminach rozliczania mediów, opracowanych na podstawie
obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
3. Koszty utrzymania nieruchomości (nieruchomości wspólnej) obciążają poszczególnych
członków Spółdzielni proporcjonalnie do wielkości ich lokali liczonej jako stosunek
powierzchni użytkowej lokalu do łącznej powierzchni użytkowej wszystkich lokali w danej
nieruchomości.
4. Przepis ustępu 3 stosuje się odpowiednio do ponoszenia kosztów remontu i modernizacji
budynku, w którym znajduje się przedmiotowy lokal.
5. Opłaty na poczet utrzymania lokalu i nieruchomości uiszcza się w formie zaliczek
obliczanych na podstawie przewidywanych kosztów, zgodnie z § 8.
6. Członek Spółdzielni jest także zobowiązany do uiszczania opłat na przyszłe potrzeby
remontowe i modernizacyjne, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie uchwałami
organów Spółdzielni, w szczególności na poczet funduszu remontowego oraz innych
funduszy celowych.
7. Opłaty na poczet kosztów utrzymania lokalu i nieruchomości oraz opłaty, o jakich mowa w
ustępie 6, uiszcza się za każdy kolejny miesiąc kalendarzowy z góry, w terminie do 15 dnia
każdego miesiąca. W przypadku opóźnienia w płatności Spółdzielni przysługują odsetki
ustawowe za opóźnienie, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.
8. Postanowienia ustępów od 1 do 7 mają odpowiednie zastosowanie do osoby, niebędącej
członkiem Spółdzielni, której przysługuje prawo do lokalu w zasobach Spółdzielni.
9. W przypadku spółdzielczego prawa do lokalu, znajdującego się w budynku, w którym
wyodrębniła się wspólnota mieszkaniowa i, który nie znajduje się w zarządzie Spółdzielni,
opłaty na poczet eksploatacji lokalu i utrzymania nieruchomości wspólnej, ustala się w
wysokości obowiązującej w danej wspólnocie mieszkaniowej.
10. Członek Spółdzielni oraz osoba niebędąca członkiem Spółdzielni, której przysługuje
prawo do lokalu w zasobach Spółdzielni, uczestniczy także w kosztach zarządu i
utrzymania mienia Spółdzielni w wysokości proporcjonalnej do powierzchni użytkowej
lokalu. Postanowienia ustępu 7 mają odpowiednie zastosowanie.
11. Za opłaty na rzecz Spółdzielni odpowiadają solidarnie z członkami spółdzielni,
właścicielami lokali niebędącymi członkami spółdzielni lub osobami niebędącymi
członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali,
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osoby pełnoletnie stale z nimi zamieszkujące w lokalu, z wyjątkiem pełnoletnich zstępnych
pozostających na ich utrzymaniu, a także osoby faktycznie korzystające z lokalu.

§8
1. Wysokość opłat, o których mowa w § 7, jest ustalana na podstawie planu kosztów
gospodarki zasobami mieszkaniowymi, przewidzianych do poniesienia w danym roku w
skali nieruchomości.
2. Szczegółowe zasady ustalania planu kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi, ich
rozliczania oraz zasady ustalania wysokości opłat za lokale określa Regulamin uchwalony
przez Radę Nadzorczą. Regulamin ten powinien zawierać przede wszystkim:
1) określenie organizacyjnej jednostki rozliczania poszczególnych rodzajów kosztów (w
skali nieruchomości, zespołu nieruchomości, jednolicie na całość zasobów),
2) określenie fizycznej jednostki rozliczeniowej poszczególnych rodzajów kosztów (l m2
powierzchni użytkowej lokalu, liczba osób zamieszkałych w lokalu, wskazania urządzeń
pomiarowych),
3) różnicowanie obciążeń poszczególnych lokali kosztami gospodarki zasobami
mieszkaniowymi z tytułu sposobu wykorzystania lokali (lokale mieszkalne, lokale
użytkowe).
3. Różnica między faktycznymi kosztami i faktycznymi przychodami gospodarki zasobami
mieszkaniowymi w nieruchomości zwiększa odpowiednio koszty lub przychody tej
gospodarki w roku następnym.
§9
1. W Spółdzielni tworzy się fundusz remontowy z przeznaczeniem na:
1) finansowanie kosztów remontów zasobów,
2) spłatę kredytów zaciągniętych na remonty zasobów,
3) rozbudowę infrastruktury osiedlowej,
4) usuwanie wad technologicznych.
2. Szczegółowe zasady gospodarki funduszem remontowym określa regulamin uchwalony
przez Radę Nadzorczą.
Organy Spółdzielni
§ 10
1. Organami Spółdzielni są:
1) Walne Zgromadzenie,
2) Rada Nadzorcza,
3) Zarząd,
4) Rady Nieruchomości.
2. Członkami organów przedstawicielskich (ust. 1 pkt 2 – 4) mogą zostać wybrani członkowie
Spółdzielni przestrzegający Statutu i wywiązujący się z obowiązków członkowskich oraz
posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, co do których nie zachodzą określone
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prawem lub Statutem przesłanki zakazujące członkostwa w takim organie, z zastrzeżeniem
§ 29 ust. 5.
3. Do organów Spółdzielni wchodzą kandydaci, którzy w pierwszej turze wyborów otrzymali
więcej niż połowę oddanych głosów. Jeżeli w pierwszej turze wyborów nie zostały
obsadzone wszystkie mandaty, zarządza się drugą turę wyborów, a w razie koniczności
następne. Do drugiej i kolejnych tur wyborów staje tylko podwójna liczba osób w stosunku
do nieobsadzonych mandatów spośród tych kandydatów, którzy w pierwszej turze
wyborów otrzymali najwięcej głosów.
4. Tryb zwoływania posiedzeń, sposób i warunki podejmowania uchwał przez organy
Spółdzielni określa ustawa, Statut oraz regulaminy tych organów.

Walne Zgromadzenie
§ 11
1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni.
2. Każdy członek ma jeden głos na Walnym Zgromadzeniu.
3. Na Walnym Zgromadzeniu głosowanie jawne odbywa się mandatami, a głosowanie tajne na przeznaczonych do tego celu kartach do głosowania.

§ 12
Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należą sprawy określone w przepisach i
niniejszym Statucie oraz:
1) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
2) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,
3) tworzenie funduszy celowych, innych niż fundusz remontowy,
4) wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej,
§ 13
1. Dniem zawiadomienia członków Spółdzielni o Walnym Zgromadzeniu jest dzień
wywieszenia zawiadomień na tablicach ogłoszeń budynków mieszkalnych, znajdujących się
w zarządzaniu Spółdzielni. Informacje te wywiesza się także na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Spółdzielni oraz umieszcza na stronie internetowej Spółdzielni.
2. Projekty uchwał oraz inne dokumenty do porządku obrad Walnego Zgromadzenia, w tym
sprawozdania organów Spółdzielni, powinny być wyłożone do wglądu w siedzibie Zarządu
Spółdzielni oraz na stronie internetowej Spółdzielni, na co najmniej 21 dni przed terminem
Walnego Zgromadzenia.

1.

§ 14
Walne Zgromadzenie może skreślić z porządku obrad poszczególne sprawy lub odroczyć
ich rozpatrzenie do następnego Walnego Zgromadzenia, a także zamieniać kolejność
rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad, z zachowaniem przepisów prawa
nakazujących podjęcie określonych rozstrzygnięć w wyznaczonym terminie.
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2.

1.

2.
3.
4.

Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu odbywa się jawnie, z wyjątkiem wyborów do
organów Spółdzielni i odwołania członków organów Spółdzielni oraz, gdy wynika to z
przepisów prawa. Na żądanie 1/5 liczby członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu
zarządza się głosowanie tajne, również w innych sprawach objętych porządkiem obrad.
§ 15
Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych
porządkiem obrad podanym do wiadomości członków w sposób określony w § 13, za
wyjątkiem uchwały o odwołanie Członka Zarządu w związku z nieudzieleniem
absolutorium.
Każdy projekt uchwały poddaje się pod głosowanie Walnego Zgromadzenia, o ile jego
przedmiot należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia.
Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały zwykłą większością ogólnej liczby członków
uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu.
Większość kwalifikowana wymagana jest w sprawach wskazanych w Statucie lub
przepisach prawa.
Rada Nadzorcza

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

§ 16
Rada Nadzorcza składa się z 5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie na 3 letnią
kadencję.
Kadencja Rady Nadzorczej trwa od Walnego Zgromadzenia, na którym dokonano jej
wyboru, do Walnego Zgromadzenia, na którym rozpatrywane jest sprawozdanie finansowe
Spółdzielni za 3 rok kalendarzowy kadencji, przy czym rok, w którym dokonano wyboru
jest pierwszym rokiem kadencji.
W przypadku zmian w składzie Rady Nadzorczej w trakcie kadencji, osoba dodatkowo
wybrana kończy sprawowanie funkcji wraz upływem kadencji całej Rady.
Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym wybiera spośród swoich członków
Przewodniczącego Rady i Zastępcę Przewodniczącego Rady.
Przewodniczący kieruje pracami Rady i zwołuje jej posiedzenia oraz wykonuje inne
kompetencje przewidziane statutem lub obowiązującymi w Spółdzielni regulaminami.
Zastępca Przewodniczącego zastępuje Przewodniczącego w razie nieobecności lub
niemożności wykonywania obowiązków.
W razie wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego posiedzenie
Rady Nadzorczej zwołuje niezwłocznie najstarszy wiekiem członek Rady w celu
ukonstytuowania się Rady.

§ 17
1. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z upływem kadencji, na którą został wybrany.
Wygaśnięcie mandatu przed upływem kadencji następuje w przypadku:
1) odwołania większością 2/3 głosów przez Walne Zgromadzenie,
2) zrzeczenia się mandatu,
3) ustania członkostwa w Spółdzielni,
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4) nawiązania przez członka Rady stosunku pracy w Spółdzielni,
5) utraty pełnej zdolności do czynności prawnych,
6) orzeczenia sądu lub innego uprawnionego organu zakazującego pełnienia funkcji w
Radzie Nadzorczej,
7) powstania okoliczności, która zgodnie z przepisami prawa uniemożliwia danej osobie
wchodzenie w skład Rady Nadzorczej.
2. Na miejsce członka Rady Nadzorczej, którego mandat wygasł, Walne Zgromadzenie na
najbliższym posiedzeniu dokonuje wyboru innej osoby – do końca kadencji Rady
Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza może działać, jeżeli liczba członków spadnie do nie mniej niż 3 osób.
Jeżeli liczba członków Rady spadnie poniżej 3 osób, Zarząd zobowiązany jest zwołać
Walne Zgromadzenie w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.
§ 18
1. Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni.
2. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należą sprawy wskazane przepisami prawa i
niniejszego Statutu, a także:
1)
wyrażanie zgody na zaciągnięcie przez Zarząd zobowiązania w wysokości od
25.000 zł do 250.000 zł na cele statutowe;
2)
rozpatrywanie skarg na działalność zarządu;
3)
składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności
wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych;
4)
wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego;
5)
ustanawianie pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Spółdzielni w sądzie
w przypadku, gdy Zarząd wytoczy powództwo o uchylenie uchwały Walnego
Zgromadzenia;
6)
uchwalanie regulaminu pracy zarządu oraz innych regulaminów wymienionych w
Statucie lub regulaminie Rady Nadzorczej,
7)
uchwalanie zasad wynajmu lokali,
8)
uchwalanie zasad zawierania umów o budowie lokali,
9)
uchwalanie trybu rozliczeń finansowych Spółdzielni z tytułu wkładów, oraz trybu
rozliczeń lokali nowo oddanych,
10)
uchwalanie trybu realizacji inwestycji, rozliczania kosztów budowy,
11)
ustalanie planu kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi, ich rozliczania oraz
zasad ustalania wysokości wszelkich opłat,
12)
uchwalanie zasad związanych z budową domów jednorodzinnych w celu
przeniesienia własności tych domów na rzecz członków oraz udzielania pomocy
członkom w budowie przez nich domów,
13)
uchwalanie zasad rozliczania związanego z dodatkowym wyposażeniem lokalu,
14)
ustalanie zakresu obowiązków Spółdzielni i członka dotyczącym napraw wewnątrz
lokali,
15)
uchwalanie zasad używania lokali,
16)
uchwalanie regulaminu porządku domowego oraz zasad rozliczeń Spółdzielni z
członkami zwalniającymi lokale,
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17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)

24)
25)
26)

1.
2.
3.
4.
5.

uchwalanie szczegółowych zasad korzystania przez członków z garaży,
finansowania ich budowy oraz rozliczeń z tego tytułu,
wybór i odwoływanie członków Zarządu,
uchwalanie szczegółowych zasad korzystania przez członków z usług świadczonych
przez Spółdzielnię oraz rozliczeń z tego tytułu,
uchwalanie szczegółowych zasad tworzenia i gospodarowania funduszami
Spółdzielni,
uchwalanie regulaminu zlecania dostaw i usług obcym wykonawcom,
uchwalanie regulaminu określającego zasady udostępniania członkom dokumentów
Spółdzielni,
uchwalanie zasad sprzedaży części wspólnych nieruchomości i zawierania umów o
zmianie wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej w związku z taką
sprzedażą,
określanie wysokości i zasad wynagradzania członków Zarządu,
uchwalanie planów gospodarczych i remontowych,
zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni.

§ 19
Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz na 2 miesiące.
Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia
w celu ukonstytuowania się Rady Nadzorczej.
Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na wniosek 1/3 członków Rady
Nadzorczej lub na wniosek Zarządu w terminie 2 tygodni od dnia zgłoszenia wniosku.
W posiedzeniu Rady Nadzorczej i Komisji określonych w § 20 mogą uczestniczyć z głosem
doradczym członkowie Zarządu oraz inni zaproszeni goście.
Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania uchwał zwykłą większością głosów, gdy w
posiedzeniu uczestniczą minimum 3 osoby.

§ 20
1. Rada Nadzorcza może powołać ze swojego grona komisje stałe lub czasowe. Rada
Nadzorcza powołuje spośród swoich członków Komisję Rewizyjną. Rada ustala zakres
działania Komisji.
2. Wewnętrzną strukturę Rady Nadzorczej, szczegółowy zakres działania, tryb obradowania i
podejmowanie uchwał oraz inne sprawy organizacyjne Rady Nadzorczej określa
Regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie.
3. Za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej i Komisji Rady, członkowie Rady Nadzorczej
otrzymują wynagrodzenie w formie miesięcznego ryczałtu bez względu na liczbę posiedzeń
w wysokości:
1) Przewodniczący Rady 40%,
2) członkowie Komisji Rewizyjnej 40%,
3) pozostali członkowie Rady 25%
- minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego zgodnie z właściwymi przepisami.
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§ 21
1. Wybory członków Rady Nadzorczej dokonywane są w głosowaniu tajnym, spośród
nieograniczonej liczby kandydatów.
2. Każdy członek Spółdzielni może zgłaszać kandydatów na członków Rady Nadzorczej.
3. Szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rady Nadzorczej określa Regulamin
Obrad Walnego Zgromadzenia.
Zarząd

1.
2.
3.
4.

§ 22
Zarząd składa się z dwóch osób wybranych przez Radę Nadzorczą.
Rada Nadzorcza może odwołać członka Zarządu. Walne Zgromadzenie może odwołać
członka Zarządu, któremu nie udzieliło absolutorium.
Z członkami Zarządu zatrudnianymi w Spółdzielni Rada Nadzorcza nawiązuje stosunek
pracy na podstawie umowy o pracę stosownie do wymogów kodeksu pracy.
Członek Zarządu może pełnić funkcję bez nawiązania stosunku pracy.

§ 23
1. Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji niezastrzeżonych w
ustawie lub Statucie innym organom Spółdzielni, a w szczególności:
1) podejmowanie decyzji w sprawach przyjęcia członków do Spółdzielni, zawierania
umów o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, zawierania umów
o ustanowieniu odrębnej własności lokalu oraz innych umów wynikających z
prowadzonej działalności na podstawie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,
2) sporządzanie projektów planów gospodarczych i programów działalności społeczno –
wychowawczej,
3) prowadzenie gospodarki Spółdzielni w ramach uchwalonych planów i wykonywania
związanych z tym czynności organizacyjnych i finansowych oraz uchwalanie zasady
opłat za używanie lokali zajmowanych na podstawie umowy najmu,
4) zabezpieczenie majątku Spółdzielni,
5) sporządzanie rocznych sprawozdań i sprawozdań finansowych oraz przedkładanie ich
do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu,
6) zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
7) zaciąganie kredytów i innych zobowiązań,
8) udzielanie pełnomocnictw,
9) współdziałanie z organami władzy samorządowej i administracji państwowej oraz
organizacjami spółdzielczymi, społecznymi i gospodarczymi,
10) zaskarżanie uchwał Walnego Zgromadzenia,
11) reprezentowanie Spółdzielni we wspólnotach mieszkaniowych i na zebraniach
właścicieli lokali w nieruchomościach, w których spółdzielnia jest właścicielem
samodzielnych lokali.
3. Zarząd składa sprawozdanie ze swojej działalności Radzie Nadzorczej i Walnemu
Zgromadzeniu.
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§ 24
Nie można być jednocześnie członkiem Zarządu i pracownikiem księgowości Spółdzielni.

1.

2.

3.

4.

§ 25
Bieżącą działalnością gospodarczą Spółdzielni może kierować w ramach uchwał Zarządu
jeden z członków Zarządu lub osoba powołana przez Zarząd na stanowisku kierownika
(jego zastępcy) tej działalności.
W szczególności Zarząd jest uprawniony do upoważnienia jednego z członków Zarządu lub
innej osoby do udziału w zebraniach właścicieli lokali nieruchomości, w których
spółdzielnia jest właścicielem samodzielnych lokali.
Zarząd wykonuje swoje obowiązki przy pomocy pracowników Spółdzielni,
pełnomocników i innych osób. Zarząd ponosi odpowiedzialność za dobór osób przy
pomocy których wykonuje swoje obowiązki i uprawnienia.
Postanowienia ust. 1 - 3 nie wyłączają uprawnień Zarządu do podejmowania uchwał w
każdej sprawie dotyczącej bieżącej działalności.

§ 26
1. Oświadczenia woli za Spółdzielnię składają dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek
Zarządu i osoba przez Zarząd do tego upoważniona (pełnomocnik), z zastrzeżeniem,
o którym mowa w ust. 2.
2. Oświadczenie woli w wyniku, którego następuje zobowiązanie Spółdzielni w wysokości
powyżej 25.000 zł Zarząd podejmuje po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, a
w przypadku zobowiązania w wysokości powyżej 250.000 zł po uprzednim uzyskaniu
zgody Walnego Zgromadzenia.
§ 27
1. Zarząd pracuje kolegialnie na odbywanych okresowo posiedzeniach. W okresie pomiędzy
posiedzeniami, Zarząd wykonuje funkcje w ramach podziału czynności pomiędzy
członkami Zarządu.
2. Podział czynności pomiędzy członkami Zarządu określa Rada Nadzorcza.
3. Tryb obradowania i podejmowania uchwał oraz inne sprawy organizacyjne określa
Regulamin Zarządu uchwalony przez Radę Nadzorczą.

Rady Nieruchomości
§ 28
1. Rada Nieruchomości jest statutowym organem Spółdzielni. Ocena jej pracy należy do
członków, którym przysługują prawa do lokali w danej nieruchomości.
2. Rada Nieruchomości stanowi pochodzącą z wyboru stałą reprezentację mieszkańców danej
nieruchomości, działającą w oparciu o przepisy art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 16 września
1982 r. – Prawo Spółdzielcze.
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1.

2.
3.
4.

5.

§ 29
W skład Rady Nieruchomości wchodzi od 2 do 5 członków wybranych spośród siebie przez
zebranie członków Spółdzielni (dalej: Zebranie), którym przysługują prawa do lokali w
danej nieruchomości, na okres 3 lat.
W przypadku nieruchomości wielobudynkowej liczbę członków Rady Nieruchomości
należy ustalić tak, by każdy budynek miał w Radzie swego reprezentanta.
Mandat członka Rady Nieruchomości wygasa z upływem kadencji, na którą został
wybrany.
Utrata mandatu członka Rady Nieruchomości przed upływem kadencji następuje w
przypadku:
1) rezygnacji członka Rady,
2) utraty członkostwa w Spółdzielni,
3) odwołania członka Rady przez Zebranie kwalifikowaną większością 2/3 głosów,
4) utraty prawa do lokalu w danej nieruchomości,
5) wyboru do Rady Nadzorczej Spółdzielni,
6) posiadania zaległości w opłatach na rzecz Spółdzielni w wysokości wyższej niż 800 zł.
Nie można jednocześnie być członkiem Rady Nieruchomości i członkiem Rady Nadzorczej
Spółdzielni. Członek Rady Nieruchomości może kandydować do Rady Nadzorczej.

§ 30
1. Celem działania Rady Nieruchomości jest działanie dla dobra i na rzecz mieszkańców danej
nieruchomości.
2. Szczegółowy zakres działania Rad Nieruchomości oraz sposób wyboru i odwoływania
członków Rad określa Regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.
3. Członkowie Rady Nieruchomości nie otrzymują wynagrodzenia za pełnienie funkcji.
Przetarg na ustanowienie odrębnej własności lokalu

1.
2.

3.

4.

§ 31
W przypadkach przewidzianych prawem Spółdzielnie przeprowadza przetarg na
ustanowienie odrębnej własności lokalu.
Przetarg przeprowadza Komisja przetargowa w skład której wchodzi 2 członków Zarządu
lub 1 członek Zarządu i osoba wskazana przez Zarząd oraz przedstawiciel Rady Nadzorczej.
Komisja wybiera Przewodniczącego ze swojego składu, który kieruje jej pracami.
O przetargu zawiadamia się poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz: na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Spółdzielni, na stronie internetowej Spółdzielni, na klatce schodowej, w której
położony jest przedmiotowy lokal. Zarząd może dodatkowo ogłosić o przetargu w inny
sposób.
W ogłoszeniu zawiera się co najmniej:
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1) położenie lokalu ze wskazaniem adresu i oznaczenia nieruchomości, na której jest
położony budynek,
2) podstawowe dane techniczne lokalu, w tym powierzchnię użytkową,
3) udział lokalu w nieruchomości wspólnej,
4) cenę wywoławczą,
5) termin i miejsce przeprowadzenia przetargu,
6) wymagania dotyczące udziału w przetargu,
7) informację o możliwości zapoznania się ze stanem technicznym lokalu.
5. Zarząd umożliwia zainteresowanym zapoznanie się ze stanem technicznym lokalu i jego
dokumentacją techniczną przed przeprowadzeniem przetargu.
§ 32
1. Przetarg przeprowadza się w formie ustnej licytacji.
2. Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest wniesienie na rachunek bankowy Spółdzielni
wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej lokalu w terminie wskazanym w ogłoszeniu.
Do przetargu dopuszcza się wyłącznie licytantów, których wpłaty wadium odnotowano na
rachunku bankowym Spółdzielni w chwili otwarcia przetargu.
3. Przystępujący do przetargu jest zobowiązany wykazać swoją tożsamość właściwym
dokumentem tożsamości.
4. Przewodniczący Komisji otwiera przetarg poprzez wskazanie ceny wywoławczej.
5. Uczestnicy przetargu zgłaszają kolejne postąpienia, wysokość postąpienia wynosi 1.000 zł
lub wielokrotność tej kwoty.
6. Warunkiem skuteczności przetargu jest zgłoszenie co najmniej jednego postąpienia.
7. W protokole z przetargu odnotowuje się kolejne postąpienia ze wskazaniem osoby, która je
zgłosiła.
8. Przetarg jest zakończony, gdy po ostatnim postąpieniu, po trzykrotnym wywołaniu ostatniej
kwoty, żadna osoba nie zgłosi dalszego postąpienia.
9. Osoba, która wylicytowała lokal jest zobowiązana przystąpić do umowy ustanowienia
odrębnej własności lokalu i jego sprzedaży w terminie ustalonym z Zarządem, nie dłuższym
niż miesiąc od dnia przetargu.
10. Nieprzystąpienie do aktu notarialnego w ustalonym terminie oznacza przepadek wadium.
W takim wypadku Spółdzielnia proponuje zawarcie umowy z osobą, która zaoferowała
kolejną najwyższą cenę, bez koniczności przeprowadzenia kolejnego przetargu.

1.
2.
3.

4.

§ 33
Cenę wywoławczą lokalu ustala się w wysokości oszacowanej przez biegłego
rzeczoznawcę wartości lokalu jako odrębnej własności.
Operat szacunkowy nie podlega udostępnieniu.
W przypadku nieskuteczności przetargu, Zarząd może ogłosić kolejny przetarg na
podstawie tego samego operatu z obniżeniem ceny wywoławczej o nie więcej niż 20% w
stosunku do wartości oszacowanej w operacie.
Jeżeli kolejny przetarg nie przyniesie skutku, Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może
ogłosić trzeci przetarg z obniżeniem ceny wywoławczej o nie więcej niż 30% w stosunku
do wartości wyszacowanej w operacie.
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5. Jeżeli trzeci przetarg nie przyniesie skutku, procedurę przetargową przeprowadza się od
nowa. W razie konieczności zleca się sporządzenie kolejnego operatu szacunkowego.

Gospodarka Spółdzielni.

1.
2.

3.
4.

1.
2.

3.
4.

§ 34
Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą na zasadach rachunku ekonomicznego.
Spółdzielnia tworzy fundusze:
1) fundusz udziałowy,
2) fundusz zasobowy,
3) fundusz wkładów mieszkaniowych i budowlanych,
4) fundusz remontowy,
5) inne fundusze celowe tworzone na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia
Szczegółowe zasady tworzenia i gospodarowania funduszami, o których mowa w ust. 2
określają regulaminy uchwalone przez Radę Nadzorczą.
Rada Nadzorcza może określać w miarę potrzeby w regulaminach szczegółowe zasady
gospodarki Spółdzielni w ramach obowiązujących przepisów.
§ 34 a
Zasady gospodarki określają ponoszone koszty działalności.
Koszty działalności są pokrywane przychodami operacyjnymi i finansowymi oraz mogą
być pokrywane dotacjami wg odrębnych przepisów prawnych i dobrowolnymi wpłatami na
rzecz poprawy gospodarowania zasobami mieszkaniowymi.
Strata bilansowa może być pokryta z funduszu zasobowego, wolnych środków obrotowych,
a nadto zgodnie z § 35 ust. 1.
Spółdzielnia może prowadzić działalność wynikową poza określoną w ust 3. W takim
przypadku wynik na tej działalności stanowi zysk lub stratę bilansową rozliczaną wg zasad
określonych w odrębnych przepisach. Podział wyniku podlega zatwierdzeniu przez Walne
Zgromadzenie.

§ 35
1. Straty bilansowe Spółdzielni pokrywa się z funduszu zasobowego, a w części
przekraczającej fundusz zasobowy w następnej kolejności z:
1) funduszu udziałowego
2) funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych
3) funduszu wkładów mieszkaniowych i budowlanych,
4) innych funduszy własnych Spółdzielni.
2. Różnica między kosztami eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości, zarządzanej przez
Spółdzielnię a przychodami z opłat, zwiększa odpowiednio przychody lub koszty
eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości w roku następnym.
3. Zarząd Spółdzielni prowadzi odrębnie dla każdej nieruchomości:
1) ewidencję i rozliczenie przychodów i kosztów,
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2) ewidencję i rozliczenie wpływów i wydatków funduszu remontowego na poszczególne
nieruchomości, uwzględniające wszystkie wpływy i wydatki funduszu remontowego
tych nieruchomości.
4. Zasady prowadzenia ewidencji, o których mowa w ust. 3 oraz udostępniania informacji z
tych ewidencji członkom Spółdzielni określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą
§ 36
1. Spółdzielnia prowadzi ewidencję księgową i sporządza roczne sprawozdanie finansowe
według zasad określonych w przepisach o rachunkowości.
2. Sprawozdanie roczne łącznie z rachunkiem wyników powinno być wyłożone w lokalu
Spółdzielni, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, na którym mają
być rozpatrzone.
Postanowienia przejściowe i końcowe
§ 37
Z chwilą wejścia w życie niniejszego Statutu, traci moc Statut zatwierdzony uchwałą nr 1/2018
Walnego Zgromadzenia z dnia 22 czerwca 2018 r.
§ 38
Regulaminy i uchwały wydane na podstawie Statutu, o którym mowa w § 37, zachowują moc
do czasu wejścia w życie regulaminów przewidzianych niniejszym Statutem, w zakresie, w
jakim nie są sprzeczne z niniejszym Statutem i powszechnie obowiązującymi przepisami
prawa.
§ 39
Niniejszy Statut wchodzi w życie z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

Statut Spółdzielni Mieszkaniowej ,,ENERGETYK” zarejestrowany dnia 13.08.2019 r. –
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Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
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