
Uchwała Nr IX/2018 

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „PRZYSZŁOŚĆ” w Iławie  

z dnia 27.06.2018r. w sprawie zmiany Statutu Spółdzielni 

 

Działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 10 ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo Spółdzielcze 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1560 z późn. zm.) oraz na podstawie § 25 ust. 1 Statutu 

Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „PRZYSZŁOŚĆ” w 

Iławie wprowadza następujące zmiany: 

 

§ 1 

 

W Postanowieniach Ogólnych skreśla się: 

1) następujące zdanie: Ustawa z 16 września 1982 roku Prawo Spółdzielcze ( Dz. U. z 

2003r. nr 188, poz. 1848 ze. zm.), ustawa z 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach 

mieszkaniowych ( Dz. U. z 2003r. nr 119, poz. 1116 ze zm.) oraz  zdanie: Dział I: 

Postanowienia wstępne 

2) w § 1 ust. 2 przecinek zastępuje się kropką oraz skreśla się: ul. Jarosława Dąbrowskiego 

Nr 40B. 

3) w § 2 skreśla się: i zmiennym funduszu udziałowym 

4) § 3 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: Spółdzielnia prowadzi działalność na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawo Spółdzielcze (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1560 z późn. zm.), ustawy z dnia  15.12.2000r. o 

spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 845), ustawy z 

dnia 26 października 1995r. o niektórych formach popierania budownictwa 

mieszkaniowego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1442 z późn. zm.), innych 

ustaw oraz niniejszego statutu zarejestrowanego w Krajowym Rejestrze Sądowym, a 

nadto w oparciu o regulaminy uchwalone przez organy statutowe, dla których 

delegację ich uchwalenia stanowią ustawy lub statut.  

5) uchyla się przepisy dotychczasowego Statutu od § 4 do § 113 i zastępuje się je 

przepisami od § 4 do § 131. 

 

§ 2 

 

1. Jednolita treść Statutu stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej uchwały zastąpi 

dotychczasową treść Statutu.  



2. Zobowiązuje się Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „PRZYSZŁOŚĆ” w Iławie do 

zgłoszenia zmian w Statucie we właściwym miejscowo Krajowym Rejestrze 

Sądowym zgodnie z przepisami ustawy Prawo Spółdzielcze. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

……………………………………   …………………………………… 

Sekretarz      Przewodniczący 

Walnego Zgromadzenia Członków   Walnego Zgromadzenia Członków 

 

 


