
uehwala nr 3lz022
walnego zgromadzenia

Warszawskiej Spóldzielni Mie§zkaniowej
z dnia 29 listopżda 2022 r.

w sprawie: podżialu nadwyżki bilansorvej Warszawskiej Spóldzielni Mieszkaniorrej za
2021 r.

Wa]ne ZBlo]nadzenie Warszawskiej spółdzielni Mieszkaniowej działając na podstawie ań. 5 uśt.2 onż 6
ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z 15 grudnia 2000 r. (Dz. U. z 202l poz.1208, 156l) olaz
ań. 38 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo SpółdzielczeDz.IJ. 2202] poz, 648), a takźe §
76 pkt 5 Statutu WsM, postanawia:

§l
Dokonać roziiczenia wyĄików za2021r, jak poniżej:
l) Różnicę niędzy kosztami eksploatacji i utrzymania nieruchomości, a przychodami Z opłat \ł łącznej

kwocie 4.9l"1-529,42 żł (słownie| cztery miliony dziewięćset siedęmnaści tysięcy pięćset dwadzieścia
dzięwięć ńotych 42l-| 00), zaliczyć odpowiednio w przychody lub koszty eksploatacji i utrz}łnania danej
nieruchomości w roku następnym,

2) Nadwyżkę bilansową z działalności gospodarczej za rck 2021 w łącznej kwocie 1.6.:'3.229,32 zl
(słownie: milion sześćset siedemdziesiąt fzy tysiące dwieście dwadzieścia dziewięć złotych 321100),
przemaczyć na:

. fundusz zasoborły w kwocie 83.661,47 zł (słownie: osiemdziesiąt tźy tysiące sześćsel szęśćdżiesiąt
jedęn złotych 47ll00) zgodnię z ań.78 pkt,2 Prawa Spółdzielczego;

o zasilenie gospodarki zasobami mieszkaniowymi W kwocie 1 .266,569,31 zł (milion dwieście §zęśćdżiesiąt
sżeść tysięcy pięć§ęt sześćdziesiąt dziewięć złotych 31/l00) w podziale na powierzchnie lokali człoŃów
Spółdżielni wg stanu na dzień 3L12.202l r1

. działalność spoleczno-kulturalną w kwocie 322,998,54 zł (trzysta dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset
dziewięćdziesiąt osiem złotych 54/l00) zgodnie z art.118l Statutu Warszawskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej;

§2
Wykonanie uchwały pow|etza się Zarządowi Spółdzielni

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia,
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uzasadnienicl

zgodnie z art.75-78 Usławy z dnia l ó \łtześnia l982 roku Pmwo Spółdzlelcze nadwyt*a
bilansowa może zo§tać
ptzez§aęzona na,,

- zwiększenieFunduszu Zasobowego,

- pokycie kosztów Cospodarki Zasobami Mieszkaniowymi w części dotyczącej
człoŃów spółdzielni,

- inne cele wskażane przez walne Zgromadzenie w zależności od potrzeb SŃłdzielni.
Decyzję w sprawie podzialu podejmuje Walne Zgromadzenie, kierując się lównymi prawami
człoŃów Spółdżelni.
Biorąc pod uwagę wyniki na działalności gospodarczsj w 202l r., wypracowane pźez
spóldzielnię , a takż zasadności przeznaczenia dodatkołych środków na:

l ) sfinansowanie ko§źów związ€nych z przeksźałceniem prawa wieczystego uż},tkowania
w pmwo własności W cąści zńązalĄ z udziałem lokali u4nko\ĄTch w budyŃach
wielorodzinnycb ,

2) dżiałalność GZM w celu zapewnienia dodatkowego łódła finansowania tej działalności,
3) działalność społeczno-kulfuralną, w tym dofinan§owarie tej działalności prowadzonej w

osiedlach ,

nadwyżka bilansowa wedługpropozycji Zarądu powinla być podzielona następująco:
l ) 5% na zasi|enie Fwduszu Zasobowego, z któTego żośtaną sfina$owane na mocy

decyzji Rady Nadzorczej, ko§zty przeksaałcenia wi€czy§tego użytkowanią o
klóryah mowa powyżej,

2) w wysokości wypracowanęj przęz działalność społeczno- kulhrralną na zasil€nie
tej działalności. Ni€zasadnym jest, aby działalność spoleczno-kulturalna
pokrywała koszty działalności gzm,

3) pożostałą kwotę na zasilenie gzm propoĘona|nie do powierzchni uż),tkowej
lokali mieszkalnych członków Spóldzie|ni.


