
Uchwala nr ll2022

*,",""Jń*iTńl:iliii,"ii*.*";
z daia 29 listopada 2022 r.

w sprawie: podziału nadwyżki bilansowej warszaw§kiej spóIdzielni Mi€śżkaniowej za 20l9 r.

walne zgromadzenie warszawskiej spółdzielni Mieszkaniowej działając na podstawie ań, 5 u§t, 2 olaz ó ust.
l ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z 15 grudnia 2000 r. (Dz.lJ. z 202I poz. ]208, 1 561) oraz art. 3 8
§ 1 pkt 4 ustawy Z dnia 16 września l982 roku Prawo Spółdzielcze DZ.IJ. ..2021 poz. 648), a także § 76 pkt
5 statutu wsM, po§tanawia:

§1

Dokonać rozliczenia wyników za 20l9 r. jak poniżej:
l) Różnicę między kosztami eksploatacji i utrz},rnania nieruchomości, a przychodami z opłat w łącznej

kwocie 10, l00.3 79,50 zł (słownie: dżięsięć milionów sto tysięcy trzysta siedemdziesiąt dziewięć złotych
50/100), zaliczyć odpowiednio w przychody lub koszty ęksploatacji i utrzymania danej nieruchomości w
roku następnym,

2) Nadwyżkę bilansową z działalności gospodarczej za rok 2019 w łącznej kwocie 3,226.999,34 (słownie;
trzy miliony dwieście dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć żłotych 1 34ll0o)
plzeżnaczyć na].

, fundusż zasobo\ry w kwocie 161,349,97 zł (słownie: sto sześćdziesiąt jeden tysięcy tźysta cźerdzieści
dziewięć żłotych i 97/100) zgodnię z art.78 pkt.2 Plawa Spółdzielczego;

, zasilęnie gospodarki zasobami mieszkaniowyni w kwocie 3.065.649,3'I zł (słownie: trzy miliony
sżeśćdzię§iąt pięć tysięcy sześćset czterdzjeści dziewięć , złotych i 37/100)
w podziale na powierzchnie lokali członków spółdzielni wg stanu na dzięń3L12.2019 r.:
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uząsadnienie:

zgodnie z ań. '7 5-78 ustawy z dnia l ó września l 982 roku Prawo Spółdzielcze nadwyżka
bilansowa może zostać

weznągzona na:.

- zwiększenie Funduszu Zasobowego,
- połrycie kosźów Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi w części dotyczącej

członków Spółdzielni,
- inne cele wskazane przezvalneZgromadzenie w zależności od potrzeb Spóldzielni.

Decyzję w sprawie podziału podejmuje Walne Zgrornadzenie, kierując się ró\łnymi prawarni
człot*ów spółdzielni.
Biorąc pod uwagę wyniki na działalności gospodarczej w 2019 r., w}?racł waĄę przęz
Spółdzielnię , a tałże ża§adlości pneznaczenia dodatkowych środków na:
l ) sfinansowanie kosńów związAiych z przeksżlalceniem prawa wieczystego uĄtkowania

w prawo własności w cąści zwięaneJ zńńałem lokali uż)tko\łych w blrd},nkach
wielorodzinnych ,

2) _dziala|ność GZM w ce|u zapewnienia dodalkowego łódła finansowania Ę dzialalności,
nadwyżka bilansowa według propozycji Z,arądu powinna być podzielona nasępująco:

I ) 5% na zasileńe Funduszu Zasobowego, z którego zostaną sfinanso*uni nu .o"y
decyzji Rady Nadzorczej, kosźy przekształcenia Wieczy§tego uż}łkowania, o
których mowa powyż€j,

2) pożostałą kwotę na zasilenie gzm proporcjonalnie do powierzrhni uż},tkowej
lokali mieśzkalnych członków Spółdzielni.


