
 
                                                                                                   Załącznik Nr 1 do uchwały 

                           Nr 12/2016 z dnia…..06.2016r.  

 

 

Propozycje zmian statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – 

Własnościowej w Legionowie 
 

1. § 24 ust. 2 proponuje się brzmienie: 

 

„ Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni odbywa się w jednej części”. 

 

2. § 24 ust. 3 proponuje się brzmienie: 

 

„Członek kandydujący do rady nadzorczej bądź do rady osiedla, może zaprezentować 

swoja osobę na Walnym Zgromadzeniu”. 

 

3. § 25 ust. 2 proponuje się brzmienie: 

 

„Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni mogą być obecni na Walnym 

Zgromadzeniu i brać udział w głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu”. 

 

4. § 25 ust. 3 proponuje się brzmienie: 
 

„Osoby prawne będące członkami Spółdzielni biorą udział w Walnym Zgromadzeniu 

przez ustanowionego tym celu pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować 

więcej niż jednego członka. Pełnomocnik osoby prawnej może być wybierany jako 

członek  Rady Nadzorczej”. 

     

5. § 25 ust. 4 proponuje się brzmienie: 

 

„ Członkowie nie mający zdolności do czynności prawnych lub członkowie z 

ograniczoną zdolnością do czynności prawnych biorą udział w Walnym 

Zgromadzeniu przez ustanowione4go w tym celu pełnomocnika. Pełnomocnik ten nie 

może być wybierany jako członek Rady Nadzorczej lub Zarządu”.:    

 

6. § 26 ust. 5  proponuje się brzmienie: 
„W wypadkach wskazanych w ust. 3 Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w takim 

terminie, aby mogło się odbyć w ciągu czterech tygodni od dnia wniesienia żądania. 

Jeżeli to nie nastąpi, zwołuje je Rada Nadzorcza.: 

 

7. § 26 ust. 7 proponuje się brzmienie: 

 

„Projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego 

Zgromadzenia mają prawo zgłaszać: Zarząd, Rada Nadzorcza i członkowie. Projekty 

uchwał, w tym uchwał przygotowanych w wyniku tych żądań, powinny być wykładane na 

co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. 

 

8. § 26 dodaje się ust. 8 w brzmieniu: 

 



„Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania, których mowa w ppkt 1, w 

terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały 

zgłaszanej przez członków spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków”. 

 

9. § 27 ust. 1 proponuje się brzmienie: 

„O czasie, miejscu i porządku obrad walnego Zgromadzenia, zarząd zawiadamia na 

piśmie, co najmniej na 21 dni przed termonem posiedzenia Walnego Zgromadzenia”. 

 

10. § 27 ust. 3 proponuje się brzmienie: 
„W przypadku, gdy w porządku obrad znajduje się punkt o wyborze członków Rady 

Nadzorczej lub o wyborze członków Rad osiedli, zawiadomienie powinno zawierać 

informacje o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Rady Nadzorczej oraz 

kandydatów na członków Rad Osiedli, w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia  

Walnego Zgromadzenia.. Zgłoszenie powinno być poparte przez co najmniej 10 

członków”. 

  

11. § 27 ust. 4 proponuje się brzmienie: 

„ Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Zarząd wywiesza na tablicach 

informacyjnych wszystkich klatek schodowych w budynkach mieszkalnych i w 

siedzibie Spółdzielni oraz w miesięczniku Spółdzielni „Kontakty” i na stronie 

internetowej Spółdzielni” 

 

12. § 27 ust. 5 proponuje się brzmienie: 

„ Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwal nie później niż na 3 

dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia” 

 

13. § 27 ust. 6 proponuje się brzmienie: 

„Zarząd jest zobowiązany do przygotowania pod względem formalnym i przedłożenia 

pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu projektów uchwał i poprawek zgłoszonych 

przez członków Spółdzielni”. 

 

14. § 28 ust. 2 proponuje się brzmienie: 

„ Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę 

obecnych członków Spółdzielni na Walnym Zgromadzeniu”. 

 

15. § 28 ust. 3 proponuje się brzmienie: 

„Każdy projekt uchwały poddaje się głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu”. 

 

16. § 28 ust. 4 proponuje się brzmienie: 

„Warunek, o którym mowa w ust. 3 uznaje się za spełniony również w przypadku, gdy 

na zebranie walnego Zgromadzenia nie przyszedł żaden uprawnionych członków     

lub gdy członkowie obecni na Walnym Zgromadzeniu nie wzięli udziału w 

głosowaniu”. 

 

17. § 28 ust. 7 proponuje się brzmienie: 

„Głosowanie na Walnym zgromadzeniu odbywa się jawnie z wyjątkiem wyborów do 

organów Spółdzielni, odwołania członków Rady nadzorczej, odwołania członków rad 

Osiedli. Na żądanie 1/5 obecnych członków Walnego Zgromadzenia, zarządza się 

głosowanie tajne również w innych sprawach objętych porządkiem obrad walnego 

zgromadzenia’. 



18. §  29 ust. 1 proponuje się brzmienie: 

„Obrady walnego Zgromadzenia otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny 

upoważniony członek Rady. 

 

19. § 29 ust. 2 proponuje się brzmienie: 

„Na Walnym Zgromadzeniu wybierane jest Prezydium w składzie: przewodniczący, 

sekretarz i dwaj asesorzy. Członkowie Zarządu nie mogą wchodzić w skład 

prezydium”. 

 

20. § 29 ust. 3 proponuje się brzmienie: 
„Po dokonaniu wyboru Prezydium, przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddaje 

pod głosowanie przyjęcie porządku obrad”. 

 

     22.. § 29 ust. 4 proponuje się brzmienie: 

           „Obradami Walnego Zgromadzenia kieruje przewodniczący lub sekretarz prezydium   

           Walnego Zgromadzenia” 

 

21. § 30 ust. 1 proponuje się brzmienie: 

„Na Walnym Zgromadzeniu w głosowaniu jawnym wybierane są zwykłą większością 

głosów, spośród członków Spółdzielni następujące komisje: 

1) Komisję mandatowo-skrutacyjną w składzie 3 osób, której zadaniem jest: 

a) sprawdzenie kompletności listy obecności oraz ważności mandatów 

pełnomocników osób prawnych – członków Spółdzielni oraz przedstawicieli 

osób z ograniczoną lub pozbawioną zdolnością do czynności prawnych, 

b) sprawdzenie prawidłowości zwołania walnego Zgromadzenia i zdolności do 

podejmowania prawomocnych uchwal, 

c) dokonywanie na zarządzenie przewodniczącego walnego Zgromadzenia obliczeń 

wyników głosowania i podanie tych wyników przewodniczącemu, wykonywanie 

innych czynności technicznych związanych z przeprowadzaniem głosowania. 

Zadania Komisji mandatowo-skrutacyjnej  może wykonywać prezydium walnego 

Zgromadzenia. Decyzję w tej sprawie podejmuje walne Zgromadzenie. 

2) Komisję wnioskową w składzie 3 osób, której zadaniem jest uporządkowanie 

wniosków zgłoszonych w trakcie obrad z podziałem na: 

- wnioski kwalifikujące się do przyjęcia, w takim przypadku należy wskazać organ 

Spółdzielni odpowiedzialny za realizacje wniosku, 

- wnioski kwalifikujące się do odrzucenia i ,przygotowanie projektu uchwały w tym 

zakresie. 

Zadania Komisji wnioskowej może wykonywać prezydium walnego Zgromadzenia. 

Decyzję w tej sprawie podejmuje walne Zgromadzenie. 

3) Komisję wyborczą w składzie 3 osób, o ile w porządku obrad walnego 

Zgromadzenia przewidziani wybory do rady Nadzorczej lub rad osiedli. Zadaniem 

tej komisji jest ustalenie listy kandydatów na członków rady nadzorczej lub na 

członków rad osiedli.  

4) Inne komisje w miarę potrzeby, do wykonania zadań wynikających z porządku 

obrad.. 

 

22. § 30 ust. 3 proponuje się brzmienie: 

„ Komisje sporządzają protokół ze swej działalności. protokółu podpisane przez 

przewodniczącego i sekretarza, przewodniczący komisji przekazuje sekretarzowi 



walnego Zgromadzenia. Protokół komisji mandatowo-skrutacyjnej podpisują wszyscy 

jej członkowie.” 

 

23. 30 ust. 4 proponuje się brzmienie: 

„ Przewodniczący Komisji składają walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z 

czynności komisji i przedstawiają wnioski”. 

 

24. § 30 ust. 5 proponuje się brzmienie: 

„Po przedstawieniu każdej ze spraw zamieszczonej w porządku obrad, 

Przewodniczący walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję, udzielając głosu w 

kolejności zgłaszania się. Na zarządzenie przewodniczącego walnego Zgromadzenia, 

zgłoszenia powinny być dokonywane na piśmie, z podaniem imienia i nazwiska 

zgłaszającego”. 

 

25. § 30 ust. 7 proponuje się brzmienie: 

„Dyskusja może być przeprowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie. 

Decyzję w tej sprawie podejmuje prezydium walnego Zgromadzenia”. 

 

26. § 30 ust. 8 proponuje się brzmienie”: 

„przewodniczący Prezydium Walnego Zgromadzenia może ograniczyć czas trwania 

przemówień.. Nie stosującemu się do uwag – może odebrać głos”. 

 

27. § 30 ust. 9 proponuje się brzmienie: 

„Przewodniczący Prezydium walnego Zgromadzenia może odmówić udzielenia głosu 

osobie, która w danej sprawie już przemawiała”. 

 

28. § 30 ust. 10 proponuje się brzmienie: 

„W sprawach formalnych Przewodniczący Prezydium walnego Zgromadzenia udziela 

głosu poza kolejnością. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski 

dotyczące: 

 

29. § 30 ust. 12 proponuje się brzmienie: 

„Wnioski w sprawach formalnych walne Zgromadzenie przyjmuje w głosowaniu 

jawnym zwykłą większością głosów”. 

 

30. § 30 ust. 13 proponuje się brzmienie: 

„Po zamknięciu dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, 

Przewodniczący Prezydium Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie, jeśli 

określona sprawa wymaga podjęcia uchwał przez Walne Zgromadzenie”. 

 

31. § 30 ust. 14 proponuje się brzmienie: 

„Przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący Prezydium Walnego 

Zgromadzenia informuje zebranych o wnioskach, które zostały zgłoszone do danego 

punktu porządku obrad im o kolejności głosowania nad poszczególnymi wnioskami. 

Wnioski dalej idące są głosowane w pierwszej kolejności. Wnioskiem „dalej idącym” 

jest taki wniosek, którego przegłosowanie przesądza celowość głosowania wniosków 

pozostałych”. 

 

32. 30 ust. 15 proponuje się brzmienie: 



„ Każda uchwała poddawana głosowaniu na walnym Zgromadzeniu powinna mieć 

nadany numer kolejny, datek podjęcia i tytuł określający sprawę, w której uchwała 

została podjęta. Tekst podjętych uchwał podpisują Przewodniczący i sekretarz 

Prezydium walnego Zgromadzenia”. 

 

33. § 30 ust. 16 proponuje się brzmienie: 

„Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o przerwaniu obrad bez wyczerpania 

porządku obrad. Uchwała ta powinna określać termin zwołania kontynuacji Walnego 

Zgromadzenia nie dłuższy niż 14 dni”. 

 

34. § 30 ust. 17 proponuje się brzmienie: 

„Zarząd zobowiązany jest do powiadomienia członków o czasie i miejscu 

dokończenia Walnego Zgromadzenia poprzez wywieszenie zawiadomienia w 

siedzibie Spółdzielni oraz na klatkach schodowych budynków, w których prawa do 

lokali posiadają członkowie Spółdzielni walnego Zgromadzenia na co najmniej 2 dni 

przed terminem odbycia przerwanego walnego Zgromadzenia, jeżeli przerwa w 

obradach trwa dłużej niż 5 dni”. 

 

35. § 32 proponuje się brzmienie: 

1. „Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisują 

przewodniczący i sekretarz walnego Zgromadzenia. 

2. Protokół z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się w terminie 7 dni 

od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia.. 

3. Protokół i uchwały Walnego Zgromadzenia są jawne dla członków 

Spółdzielni, przedstawicieli związku rewizyjnego, w którym spółdzielnia 

jest zrzeszona oraz dla Krajowej rady Spółdzielczej. 

4. Protokół z obrad Walnego Zgromadzenia przechowuje Zarząd Spółdzielni 

co najmniej przez 10 lat. 

5.  Przebieg obrad Walnego Zgromadzenia może być utrwalony za pomocą 

urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz, o czym członkowie biorący udział 

w zgromadzeniu powinni być uprzedzeni. 

6. Spółdzielnia prowadzi rejestr uchwał podjętych przez Walne 

Zgromadzenie. 

7. Uchwałę uważa się za podjętą, jeżeli za uchwałą opowiedziała się 

wymagana w ustawie lub statucie większość ogólnej liczby członków 

uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu.” 

 

36. § 33
1
 proponuje się brzmienie: 

„Sprawy związane z obradowaniem walnego Zgromadzenia, które nie zostały 

uregulowane w statucie rozstrzyga Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym. W 

kwestiach porządkowych decyzję podejmuje prezydium Walnego Zgromadzenia.”. 

 

37. §  34 ust. 10 proponuje się brzmienie: 

„zarząd sporządza listę zgłoszonych kandydatów na członków rady nadzorczej, którzy 

wyrazili zgodę na kandydowanie. Lista ta jest poddawana pod głosowanie na Walnym 

Zgromadzeniu”. 

 

38. § 34 ust. 12 proponuje się brzmienie: 



„Wybory członków rady nadzorczej przeprowadza się przy pomocy kart wyborczych, 

na których są umieszczone nazwiska i imiona kandydatów w kolejności 

alfabetycznej”. 

 

39. § 34 ust. 15 proponuje się brzmienie: 

„Liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oblicza komisja 

mandatowo-skrutacyjna walnego Zgromadzenia, która z czynności tych sporządza 

protokół. Przewodniczący Komisji ogłasza wyniki głosowania”. 

 

40. § 34 ust. 16 proponuje się brzmienie: 

„Do rady nadzorczej zostają wybrani kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą 

liczbę oddanych głosów na walnym Zgromadzeniu”. 

 

41. § 36 ust. 1 pkt 9 proponuje się brzmienie: 

„ustalenie zasad zaliczenia członków Walnego Zgromadzenia”. 

 

42. § 38 ust. 2 proponuje się brzmienie: 

„Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje przewodniczący obrad i sekretarz Walnego 

Zgromadzenia”.  
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