
Uchwala w 212022
Walnego Zgromadzenia

Warszarvskiej SpółdzieIni Mieszkaniowej
z dnia 29 listopada 2022 r.

w splawie: podziaIu nadwyżki bi|an§owej Warszawskiej Spóldzielni Mieszkaniowej za
2020 r.

Walne Zgromadzenie Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej działając na podstawie ań. 5 ust, 2 oraz 6
u§t. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkanio\łych z 15 grudnia 2000 r. (Dz, U. z 20żI poz.I208,1561) oraz
ań. 38 § 1 pkt 4 ustawy z dnia l6 września 1982 roku Prawo Spółdzielcze DZu. z202l poz. 648), a także §
76 pkt 5 statutu WsM, postanawia:

§1
Dokonać rozliczenia wyników za 2020 r. jak poniże|.
1) Różnicę niędzy kosztami eksploatacji i utrzymania nieruchomości, a przychodami z opłat w łącznej

kwocie 6.112,312,53 zł (słownie: §ześć milionów sto dwanŃcie tysięcy trzysta dwanaście złotych i
53/100), zaliczyć odpowiednio W przychody lub koszly eksploatacji i utrżymania danej nierucbomości
w roku następnym,

2) Nadwyżkę bilansową z działalności gospodarczej za rok 202O w łącznej kwocie 3.433.953,41 z1

(słownie| trzy miliony czterysta trzydzieści trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt tlży złolę i 4Il100)
plzeznaczyć na|

. l'undusz zasobowy w kwocie ]"7 ],.69'7,67 zł (słownie: sto siedemdziesiąt jedęn ty§ięcy sześćset
dziewięćdziesiąt siedefi ńotych 67/I00) żgodnie z ań.78 pkt.2 Prawa Spółdzielcżego;

o zasilenie gospodarki zasobami mieszkaniowymi w kwocie 3,100.619,01 zł (słownie: trzy miliony sto
tysięcy sześćset dziewiętnaście złotych 01/100) w podziale na powięrzchnie lokali człoŃów Spółdzielni
wg stanu na dzień 31,1,2.2020 r.:

. działalność społeczno-kulturalną w kwocię 161.636,73 zł (słownie: sto sześćdziesiąt jeden tysięcy
sześćset trzydzieśoi sześć złotych 73/I0o) zgodnlę z af.118l Statutu Warszawskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej;

§2
Wykonanie uchwaĘ powierza się Zarządowi Spółdżelni

"§3llchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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uzasadnienie:

zgodlniez ań.15-18 U§tawy z dnia l6 Wześnia l982 loku Prawo spółdzielcze nadwyżka
bilan§owa może zostać
przeżĄaczona Ąai

- zwięk§zenię Funduszu Zasobowego,

- poĘcie kosztów Gospodmki Zasobami Mieszkaniowymi w części dotyczącej
członków Spóldzielni,

- inne ce|e wskazane ptzezwalneZgromńżenie w zależności od pohzeb spółdzielni.
Decyzję w spr8wi€ podziału podejmuje Walne żgromadzenie, kierując §ię równ}łni prawami
czlonków spółdzielni.
Biorąc pod uwagę wyniki na działalności gospodarczej w 2020 r., wypracow&e pĘez
spółdzielnię , a lakże zasadności przeznaczenia dodatkowych środków na:
l ) sfinansowanie kosźów związsnych ż pĘekształceniem pmwa wieczystego użytkowania

w pralło własności w cąśęi zvliązAnej zudziałem loksli uzytko\łych w budyŃach
wielorodzirmych ,

2) działalność GZM w celu zapewnienia dodatkowego źródła finansowania tej działalności,
3) działalność §połęczno-kuhuralną, w tym dofinansowanie tej działalności prowadzonej w

osiedlach ,

nadwyżka bilansowa wedlug propozycji Zaiządu po\łinna być podzielona następująco:
l ) 5% na zasilenie Funduszu Zasobowego, z któIego żostaną sfinansov,,ane na mocy

decyzji Rady Nadzorczej, kosźy przekształc€nia wieczystego użytkowanią, o
których mowa powyżej,

2) w wysokości wypracowanej przez działalność społeczno- kulfura|ną na zasilenie
tej działalności. Nieza§adnym jest, aby działalność społeczno-kulturalna
pokrywała koszty działalności gzm,

3) pozoslałą kwolę na zasilenie gzm proporcjonalnio do powierzchni użytkowej
lokali mieszkalnych cźłoŃów spółdżielni.


