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AKT NOTARIALNY

Dnia dwudzięstęgo dziewiątego listopada dwa tysiące dwudzięstęgo drugiego

(29.11,2022 L) w obecności Marcina Solanowskiego, notariusza w Warszawie,

prowadzącego Kancelarię Notarialną na zasadach spółki cyrłilnej Z nota uszęm

Karoliną Kuźniar, przybyłego do siedziby Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

przy ulicy Elbląskiej 14 w Warszawie, odbyło się zebranie Komisji Skrutacyjnych

porłolanych uchwalą zarządu nr 1ó3 z dnia 16 listopada 2022 roku do nadzoru

nad glosowaniem pisemnym uchwal na części Walnego Zgromadzenia

Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Warszawie odbywającego

się w dniu 29 listopada 2022 roku (dalej nazywanej również ,,Spóldzielnią"; adres

Spółdzielni: Warszawa, ulica Elbląska numer 14, REGON: 00048981l, NIP:

5250006495), wpisanej do rejestIu przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 74605, stosownię do okazanej do niniejszego aktu informecji

odpowiadającej odpisowi aktualnemu Z r€je§tru przedsiębiorców pobranej w dniu

ww. zębrania na podstawie afi. 4 ust. 4aa ustawy z dńa 20 sierpnia 1997 r. o
Knjowym Ręjęstrze Sądowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 986, ze zm.), z któIego to

zębrania notariusz sporządził ninie.jsz1,:



PRoToKoŁ

§ l. t. Zebranie ww. Komisji Skrutacyjnych otwozyła około godz, 19.30 Pani

Barbara Różewska - Pręzęs Warszawskiej §półdzielni Mieszkaniowej

oświadczeniem, żę na dzień dzisiejszy zostało zwołane w Sali Konferencyjnej

Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ulicy Elbląskiej l4 w W

Zęblanie Komi§ji skrutacyjnych powołanych uchwalą Zarządu nr 163 z

listopada 2022 roku do nadzoru nad glosowaniem pisemnym uchwal

Walnego Zgromadzenia Warszawskiej Spóldzi€ltri Mieszkaniowej z

I'ani Barbara Różewska , Ptezes Warszar|skicj Sp(lłdziclni Micszkaniorlej

okazała notariuszowi:---------------

Zarryiadomienie z dnia 07 listopada 2022 rokl o zarządzelil glosowania na piśmie

uchwal Walnego Zgromadzenia w dnfu 29.11.2022r. podpisane przez Zarząd

Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej - z treści którego wynika między, żę|---------

- Zarząd Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w porozumieniu z Radą Nadzorczą

działając na podstawię art.36 § 9 - § 13 ustawy z dnia 76 września 1982 r. Prawo

spółdzielcze (Dz. U. z 202l r., poz. 648 tj.) rv związku Rozporządzęnięm Ministra

Zdrowia z dnia 12 maja 2022 t, w sprawie ogłoszenia na obszarzę Rzeczypospolitej

Polskiej stanu zagrożęrlia ępidęmicznego (Dz. U. z 2022 r., poz, 1028) oraz uchwaĘ

Zarządu Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej t 16112022 z dnia 07 .11.2022 r.

zaprasza Członków Spółdzielni do pisemnego głosowania nad uchwałami Walnego

Zgromadzenia. Głosowaniem na piśmie objęte będą uchwały Walnego Zgromadzenia W

sprawach:------------

l)
2)

3)

4)

podziału nadwyżki bilansowej za 20l9 r.;

podziafu nadwyżki bilansowej za 2020 r.;

podziału nadwyżki bilansowej za 202l r.;

zmiany Statutu WSM w zakręsie znian w



Projekty uchwał wyłożone będą siedzibie Administracji Osiedli, Bilrze Zarządl i na

stonie intemetowej na 14 dni przed planowanym głosowaniem na piśmie,------*-
Podjęcie uchwal na piśmie odbędzie się poprzez głosownie na specjalnie

przygotowanych kartach w dnfu 29.11.2022r. w godz. 12.00 _ 19.00 w miejscach

okeślonych poniżej :------------------------

Miejsce głosowań człoŃów uprawnionych do lokali w:--

Osiędlu Żoliborz Il w siedzibie Administracji Osiedla Żoliborz Il przy ul. Ks. T
Boguckiego 1,----------------------

Osiedlu Zoliborz III w siedzibie Adminishacji Osiędla Żoliborz IIl przy ul.

Braci Zafu skich 7,----------------------

3) Osiedlu Rudawka i Osiędlu Zatrasie w siedzibię biura Zarządu przy ul.

5)

Elbląskiej l4.----
Osiędlu Piaski i Niedzielskiego w siedzibie Administracji Osiedla Piaski przy ul.

Broniewskiego 7l.-
Osiedlu Bielany w siedzibie Administracji Osiedla Bielany przy ul.

Danilowskiego J.--
Osiędlu Młociny w siędzibie Administracji Osiedla Młociny przy ul. Wrzeciono

14,-----_---------------

Osiedlu Wawzyszew i Wawrzyszew Nowy w siedzibie Administracji Osiedla

Wawrzyszew przy ul. Wolumen 8C,---
Osiędlu Nowodwory w siedzibie Administracji Osiedla Nowodwory przy ul, A.

Ciołkosza 4,-----
Osiedlu Latyczowska w siedzibię Administracji Osiedla Latyczowska pIzy ul-

Kompasowa l 0.--*------------
l0) Osiędlu Hery w siedzibie Administracji Osiedla Hery przy ul. Hery l1.__---------

2. Przewodniczący i sekretazę poszczególnych Komi§ji skrutacyjnych
powolanych uchwałą Zarządu nr 163 z dnia 16 listopada 2022 roku do nadzoru

nad głosowaniem pi§emnym uch}yał na części Walnego Zgromadzenia

Warszarvskiej spółdzielni Mieszkaniowej okazrli notariu§zowi zaplombowane

4)

ó)

1)

8)

9)



urny wyborcz€ (10 sztuk) oraz okazali notariuszowi pi§emne i podpisane

Protokoly ww. Komisji §krntacyjnych nw. osied|i:--

3) Osiedla Rudawka i Osiedla Zatrasie.

4) Osiedla Piaski i Niedzielskiego,----

5) Osiedla Bielany,

6) Osiedla Młociny

7) Osiedla Wawrzyszew i Wawrzyszew Nowy,---------------

8) Osiedla Nowodwory,-----_-----
9) Osiedla Latyczowska.-----*

l0) Osiedla Hery,----------
Przewodniczący i sęketalze poszczególnych Komisji Skrutacyjnych otworzyli umy

wyborcze i przystąpili do liczenia głosów. Każda z Komisji Skutacyjnych pźedstawiła

protokoł z liczenia głosów.-----------------

Głosy poszczególnych Komisji Skrutacyjnych zostĄ zliczole i ogłoszono wyniki

głosowania na Walnym Zgromadzeniu WSM w dniu 29 listopad,a2l22 roku:-------
l) nad uchwałą w sprawie podzialu nadwyżki bilan§owej za 2019 r. oddano

głosów ,,za" 1242, glosów ,,przęciw" 40, głosów ,,wsftzymujących" 6,

głosów,,niewaznych" l9ł---.-.-----
W związku z powyższym stwięIdzono, źe wobec uzyskania wyrnaganej

większości głosów Walnę Zgromadzenie Warszawskiej Spółdzielni

Mieszkaniowej podjęło uchwałę o następującej treści:-:---

Uchwała nr 1/2022

Wa|nego Zgromadzenia

Warszawskiej Spóldzielni Mieszkaniowej

z dnia 29 listopada 2022 r.

w sprawie: podzialu nadwyżki bilansow€j War§zaw§kiej Spóldzielni

Mieszkaniorvej za 20l9 r,



Walne Zgromadzenie Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej działając
podstawie art. 5 ust. 2 oraz 6 vsl. l ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z
grudnia 2000 r. (Dz.IJ. z 2021 poz.l208,156l) oruzart. 38 § l pkt 4 ustawy z dnia
września 1982 roku Prawo Spółdzielcze Dz.IJ. z 202l poz. 648), a takżę § 76 pkt

na

l5

l6

5

i)Ę1
)_".,. §l

rozliczenia rłyników za 21lg L jak poni,żej !-*--------------
między kosztami eksploatacji i utrzymania nieruchomości, a przychodami

ż opłat w łącznej kwocię l0.100.379,50 zł (słownie: <lziesięc milionów sto tysięcy
trzysta siedemdziesiąt dziewięć złotych 50il00), zaliczyć odpowiednio w
przychody lub koszty eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości w roku
następnym,*------

2) Nadwyżkę bilansową z działalności gospodarczej za rok 2019 w łącznej kwocie
3.226,999,34 (§łownie; trzy miliony dwieście dwadzięścia sześc tysięcy
dziewięćset dziewię ćdziesiąl dziewięć złotych i 34ll00) prz emaczyć nai--------_--

o fundusz zasobowy w kwocie 161.349,97 zł (słownie: sto sześćdziesiąt jedęn
tysięcy tzysta cztęrdzięści dziewięć zlotych i 97/100) 4odnie z art.78 pkt.2
Prawa §półdzielczego;---------------------

o zasilenie gospodarki zasobami mieszkaniowymi w kwocię 3,065.649,37 zł
(słownie: trzy miliony sześćdziesiąt pięć ty§ięcy sześćset czterdzięści dziewięć
złolycb i 3'7/100) w podziale na powierzchnie lokali człoŃów Spółdzielni wg
stanu na dzięń 31.I2,2019 r..*-..----

§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-:------------

2) nad uchwałą w sprawie podzialu nadwyżki bilansowej za 2020 r. -
oddano głosów ,,za" 123l, głosów ,,przeciw'' 4l, głosóW ,.wstrzymuiących''
3, głosów,,nieważnych'' 30;----*--

WsM,



W ZwiąZku Z powyższym stwiefdzono, że woboc uzy§kania

większości głosów Walne Zgromadzenie Warszawskiej

Mieszkaniolł,e.j podjęŁl uchrvałę o następLrjącej treści:

Uehwala nr 212022

Walnego Zgromadzenia

Warszard§kiej spóldzieIni Mieszkaniowej

z dnia 29 listopada 2022 r.

w sprawie: podzi8lu nadwyżki bilan§owej war§zawsldej spóldzie|ni

Mieszkaniowej za 2020 r,

Walnę Zgromadzenie Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej działając m
podstawię ań, 5 ust, 2 oraz 6 ust. 1 ustawy o spółdzielniacb mieszkaniowych z 15

grudnia 2000 r. (Dz.U. z 2021 poz.I208,156l) oraz alt. 38 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 16

września 1982 roku Prawo Spółdzielcze Dz.U. z 202l poz. 648), a takzę § 7ó pkt 5

stafu fu WsM. poslanawia:----------------

§l
Dokonać rozliczenia wyników za 2020 r. jak poniżęjr*----
1) RóZnicę między kosztami ęksploatacji i utrzylania nieruchomości, a przychodami

Z oplat w łącznej kwocie 6.1 l2.3l2,53 zł (słownie: sześć milionów sto dwanaście

tysięcy trzysta dwanaście złotych i 53/l00), zaliczyć odpowiednio w przychody lub

koszty eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości w roku następnym,

Nadwyżkę bilansową z działalności gospodarczej za rok 2020 w łącznej kwocie

3.433.953,4l zł (słownie: trzy miliony cztętysta trzydzieści trzy tysiącę dzięwięcsęt

pięćdziesiąt Lrzy zlote i 4lll00)przeznaczyć na:--------------

fundusz zasobowy w kwocie \'71.697,6'l zł (słownie; sto siedemdziesiąt jeden

tysięcy sześćsęt dziewięcdziesiąt siedem złotych 671100) zgodnie z art.'l8 pk1.2

Prawa SpóldzieIczego;------------------

zasilenie gospodarki zasobami mieszkaniowymi w kwocie 3.100.6l9,0l zł

(słownię: trzy miliony sto tysięcy sześćsęt dzięwiętnaście złotych 0l/l00) w

2)

wynagane.]

Spółdzielni



podziale na powierzchnie lokali członków Spółdzielni wg stanu na dzień

31.12,2020 r.ł-.-.-
o działalność społeczno-kultufalną w kwocie 161.636,73 zł (słownie: sto

sześćdziesiąt jęden tysięcy szęśćs€t trzydzieści szęść złotych 731100) zgodnię z

art.1 l8l Stafufu warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniorł,ej,*

§2

e uchwĄ powierza się Zarządowi Spółdzielni,*----.

§3

wchodzi w życie z dniem podjęcia.--*

nad uchwałą w sprawie podzialu nadwyżki bilansow€j za 2021 r, , oddano

głosów,,za" 1229, głosów ,,przeciw" 41, głosów ,,wstrzymujących" 7,

głosów,,niewżnych" 3 1 i-------:*-
W związku z powyższym stwierdzono, że wobęc uzyskania wymaganej

większości głosów Walne Zgromadzelie Warszawskiej Spółdzielni

Mieszkaniowej podjęło ucbwałę o następującej treści:-----

|Jchwala nr 3120żż

Walnego Zgromadzenia

Warszawskiej §póldzielni Mieszkaniowej

z dnia 29 listopada 2022 r,

w sprawie: podzialu nadwyżki bilansowej Warszawskiej Spółdzielni

Mie§zkaniowej za 2021 r,

Walne Zgromadzenie Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej działając na

podstawię art, 5 u§t. 2 oftz 6 |Jst. l ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z 15

grudnia 2000 r. (Dz. U, z 2021 poz. 1208, 1 561) oraz afi , 38 § l pkt 4 u§tawy z dnia I 6

wrzęśnia 1982 roku Pmwo Spółdzielcze Dz.rJ. z ż02| poz, 648), a takżę § 76 pkt 5

statutu WsM, postanawia:----------------

§1

Dokonać rozliczęnia wyników za 202l r. jak poniżęj i----

1



l) Róznicę między kosztami eksploatacji i utrzymania nieruchomości, a przychodami
Z oplat w łącznej kwocie 4.917.529,42 zł (słownie: caery miiiony dzięwięćset
siedęmnaści tysięcy pięćset dwadzięścia dziewięó złotych 42tto01, zaliczye
odpowiednio w przychody lub koszty eksploatacji i utrz}mania danej
nięruchomości w roku następnym,-

o zasilenie gospodarki zasobami nieszkaniowymi w kwocie 1.266.569,3l zł (miIion
dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćsęt §Ześćdziesiąt dziewięć Złotych 3Ul00)
w podziale na powierzchnie lokali członków Spółdzielni wg §tanu na dzień
3 1, 12.202 l r;_-___-------_-------__

o działalność społeczno-kulturalną w kwocie 322.998,54 zł (lrzysta dwadzięścia
dwa tysiące dziewięćser dziewięćdziesiąt osiem złotych 541100) zgodnie z art.l I8]
Statufu WaTszaw§kiej Spółdzielni Mieszkaniowej.------

§2
Wykonanie uchwĄ powierza śię ZaĘądowi Spółdzielni.---

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

4) nad uchwałą w sprarłie zmiany statutu wsM w zakresie Zmian w §ll4u§t. 7 oddano głosów ,,Za" 1163, głosów ,,prz9ciw'' 72, głosów
,,wstlzymujących'' 3 5, gło§ów,,nięWażnych" 38.------_--_--_-
W związku z powyższym §twięrdzono, źe wobec uzyskania wymaganęj
większości 2/3 głosów Walne Zgromadzenie Warszawskiej §półdzielni
Mieszkaniowej podjęło uchwałę o następującej treści:_-----

2) Nadwyźkę bilansową z działahości gospodarczej za rck 202l w łącznęj kwocie
I.673.229,32 zł (słorłinie: miliorl szęśćset siedemdziesiąt trzy tysiące dwi2.&{
dwadzieścia dziewię ć złotych 32/l00), przezlacą,ć na:------ /:):, 

H:1 :xH,; il:" ff".; T,ffT;,:TT:T,,:,; Ęwqńńr,ł-:^l^-^__§półdzielczego;-- X

Uchwała nr 112022



Walnego Zgromadzenia

Warszawskiej Spóldzielni Mie§zkaniowej

z dnia 29 listopada 2022 r.
w sprawie: uchwalenia zmian w §114 ust,7 statutu spóldzielni

Na podsta,wie § 76 pkt 11 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie postanawia:-*-

§1
zmian w Statucie §półdzielni poprzez nadanie § t 14 ust. 7 treści;-------

'. Szczegółowe zasady ustalania kosztów gospodarki zasobami

ieszkaniowyrri, ich rozliczańa oraz zasady ustalania wysokości opłat za

lokalę określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą, która uchwala

również wysokość opłat zalężnych od spółdzielni.''--*----

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązująca od daty wpisania

do Krajowego Rejestru Sądowego.----

Podsumowanie wyników głosowań na W alnym Zgromadzeniu WSM stanowi załącznik

do niniejszego aktu notarialnego.------

§ 2. Tozsamość Przewodniczących i Seketarzy Komisji Skrutacyjnychi----
1) Osiedla Zoliborz II - Pana Więsława Chruściel i Pani Anny Wolanin,--
2) Osiedla Żoliborz II| - Pana Zbigniewa Poroch i Pani Elżbięty

Sypniewskiej,--:_

3) Osiedla Rudawka i Osiedla Zatrasie - Pana Mirosława Żuraw i Pana

Macieja Daszczuk,-

4) Osiedla Piaski i Niedzielskiego - Pana Cezarego Radzimirskięgo i Pari
Elźbięty Urbańskięj

5) Osiedla Bielany - Pani Barbary Bielickiej-Malinowskiej i Pana Andrzeja
Włodarczyk,------

6) Osiedla Młociny - Pana Pawła Szymanek i Pani Felicji Melon,------------

9



7) osiedla Wawzyszew i Wawrzyszew Nowy Pana Zygmunt2

Morawskiego i Pani Bożeny Boczkowskiej,--------------------

8) osiedla Nowodwory Pana witolda Jaworskiego i Pani Małgorza§

Pietrak,---------
9) Osiędla Latyczowska Pana Marcina Sokalskiego i Pani Agnieszkl

O g]oza,- - - - - - - - - - - - - - - - -

10) Osiedla Hery- Pana Arkadiusza ldzik i Pani Wiesławy Sawickiej,- ,
notariusz stwięrdził na podstawi€ okazanych wżnych dowodów osobistych twsfc;
zamięszkali w Warszawie - wedfug oświadczenia Stawających). ------" -*_ę-:\

§ 3. Wypisy tego aktu należy wydawać Warszawskiej Spóldzielni

Mieszkaniowej w dowolnej ltczbie egzemplarzy

§ 4. Koszty tego aktu ponosi Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ---------

§ 5. Koszty związane z podpisaniem niniejszego aktu notarialnego wynoszą: *

1) wytagrodzenie notaTiu§za na podstawie § 9, § ll, § 16 oraz § l7 rozporządzelia

Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 częrwca 2004 roku w sprawie maksymalnych*:T::* 
" 

,,|] 
_, 11Y|::::: Ti];;,;* l;;;;;;;

2) mlężny od powyższego wynagrodzenia podatek od towalów i usług (23 %) na

podstawie art. l46apkt 1) w ZWiąZku z art. 41 ust, l, art.2 i afi. 15 ustawy z dnia

1l marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t, j.: Dz.U.z2022r,poz.93I
ze zm.) - ------------ ---w kwocie 287,50 zł.

Podatku od cz}Tmości c},ivilnoprawnych nie pobrano, gdyż czynności

dokurnęntowane niniejszyrn aktem notarialnym nie są wlłnienione w art. 1 ustawy z

10



dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cyrvilnoprawnych (tękst jednolity:
Dz. U.2022 rok, poz. 1ll ze zm.) i ńe podlegają tęmu podatkowi. *----*-*----
Akt t€n zo§tał odczytany, przyjęty i podpisany przez lotańlsza oraz
Przewodniczących i Sekretarzy Komi§ji Skrutacyjnych.--
NA ORYGINALE PODPISY STAWAJĄCYCH I NOTARIUSZA
Repertorium A numer l1g7llż022
wypis ten wydano ,,....warszawskiej spółdzielni Mieszkaniowej z siedżbą w warszawie
. . . ,,.., ,..: ,... , ,.... , .... ,,.. , .,

e notaliu§za w kwocie
.60.00 zł.,...,,,...,,,.. na podstaNie §.. I 2.,,,,..,..,,,
ząd7enia Minislra Spra\łiedliwości w spra\ł ie

alnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 ,,,
erwca 2004 roku {l,j.: Dz.lJ. z2020 r..poz. l413.),
podatek od torłarów i usIug (2Joo) w kwocie ,..,,
80 zl na podstawi€ alt. 146aa pkt 1) w zwiąZku ż ań,
ust. 1, art, 2 i art,15 ustawy z dnia l l marca ..,.,,
04 roku o podatku od towalów i usług ,......,.,,,.,

11. J.| Dz,U. z 2022 poz.OJlzezrn.)..,.i,,.,..,,,..,.
\\ at,s/atla. dllia 0q grudnia 2022 roku.

MARCJN solANo)łsxt
l\hJJrĄ,,' ź U-^ll,t*
NoTARIUs7.
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