
Uchwała Nr 10/2019 

Rady Nadzorczej SBM "Żoliborz" z dnia 14.11.2019r. 

w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków 

SBM "Żoliborz" . 

Rada Nadzorcza na podstawie § 49 ust. 2 pkt 1 oraz ust. 3 Statutu Spółdzielni, 

uchwala co następuje : 

§1 

Rada Nadzorcza żąda zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków 

Spółdzielni w terminie przewidzianym w statucie. 

Uzasadnienie: niezastosowanie się do 

- § 42 ust.2 i 3 Statutu Spółdzielni: 

ust. 2 Użytkownik lokalu jest zobowiązany uzyskać zgodę Zarządu Spółdzielni na 

zmianę przeznaczenia lokalu z mieszkalnego na użytkowy lub odwrotnie z ważnych 

względów z zachowaniem wymogów określonych przepisami prawa. 

ust. 3 Zarząd Spółdzielni wyrazi zgodę, na wniosek właściciela lokalu, na 

użytkowanie całości lub części lokalu mieszkalnego na działalność gospodarczą pod 

warunkiem, że nie będzie ona uciążliwa dla pozostałych mieszkańców budynku. 

Zarząd może cofnąć zgodę na wymienioną wyżej działalność gospodarczą, 

uprzedzając o swojej decyzji w terminie dwutygodniowym, w przypadku jeżeli 

działalność wykonywana w lokalu będzie inną działalnością niż zgłoszona lub jest 

ona uciążliwa dla większości pozostałych członków Spółdzielni , mieszkańców tego 

budynku lub klatki schodowej, po wniesieniu przez nich skargi do Zarządu 

Spółdzielni. 

-§ 61 ust.1 Statutu Spółdzielni: 

Zarząd podejmuje uchwały wyłącznie na protokołowanych posiedzeniach. Uchwały 

te są ważne, jeżeli za nimi głosowało co najmniej dwóch członków przy obecności co 

najmniej 3 spośród 4 i 5 osobowego składu Zarządu. Protokół z posiedzenia 

podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu. 

Kodeks Dobrych Praktyk opracowany przez Krajową Radę Spółdzielczą: 

" .... Zarząd powinien dbać o przejrzystość i efektywność zarządzania spółdzieln ią 

oraz prowadzenie jej spraw zgodnie z przepisami prawa, międzynarodowymi 



zasadami spółdzielczym i , niniejszym kodeksem oraz interesami wszystkich członków 

spółdzielni , 

. ... członek zarządu powinien zachować pełną lojalność wobec spółdzielni i uchylać 

się od działań, które mogłyby prowadzić do realizacji własnych korzyści materialnych, 

.. .. o każdym konflikcie interesów, który wystąpił lub może wystąpić, członkowie 

zarządu zobowiązani są niezwłocznie poinformować radę nadzorczą. .. " 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia . 
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