
-  PROJEKT -

UCHWAŁA Nr …./2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni

Mieszkaniowej
„Wspólnota” w Łęcznej

z dnia 26.02.2016 r.

w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie Spółdzielni
Mieszkaniowej „Wspólnota” w Łęcznej 

Na podstawie art.  38 § 1 ust.  10 ustawy z dnia 16 września 1982r.  Prawo
Spółdzielcze oraz § 34 pkt 11) Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólnota”
w Łęcznej Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:

§ 1

Walne  Zgromadzenie  Członków  Spółdzielni  Mieszkaniowej  „Wspólnota”  w
Łęcznej postanawia wprowadzić następujące zmiany w Statucie Spółdzielni:

1. § 12 ust. 1  pkt 21) Statutu otrzymuje następujące brzmienie:
„21) korzystanie z innych praw określonych w Statucie oraz przepisach 
prawa.

2. Z § 12 ust. 1 Statutu usunąć pkt 22).

3. Do § 12 Statutu dodać następujące ustępy:
„2.  Uprawnienia  członków  Spółdzielni,  o  których  mowa  powyżej,  nie
obejmują treści  protokołów obrad organów Spółdzielni,  czy  też treści
innych  dokumentów,  których  ujawnienie  naruszałoby  przepisy  o
ochronie danych osobowych.
3. Koszty sporządzenia i wydania odpisów dokumentów przewidzianych
w ust. 10, ponosi członek wnioskujący o te odpisy.  Wysokość tychże
kosztów określa Zarząd Spółdzielni. 
4.  Członek  Spółdzielni  zainteresowany  odpisami  dokumentów
przewidzianych w ust. 10, swoje żądanie wydania odpisów zgłasza na
piśmie Zarządowi Spółdzielni.
5. Spółdzielnia może odmówić członkowi wglądu do umów zawieranych
z osobami  trzecimi,  jeżeli  naruszałoby  to  prawa tych  osób lub  jeżeli
istnieje  uzasadniona  obawa,  że  członek  wykorzysta  pozyskane
informacje  w  celach  sprzecznych  z  interesem  spółdzielni  i  przez  to
wyrządzi spółdzielni znaczną szkodę. Odmowa powinna być wyrażona
na piśmie. Członek, któremu odmówiono wglądu do umów zawieranych
przez spółdzielnie z osobami trzecimi,  może złożyć wniosek do sądu
rejestrowego o zobowiązanie spółdzielni do udostępnienia tych umów.



Wniosek  należy  złożyć  w  terminie  siedmiu  dni  od  dnia  doręczenia
członkowi pisemnej odmowy.”

§ 2

Uchwała wchodzi  w życie z dniem podjęcia,  z mocą obowiązującą od dnia
zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Sekretarz Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia                  Walnego 
Zgromadzenia

Za uchwałą głosowało:………………..

Przeciw uchwale głosowało:………………..

Wstrzymujących się:……………….


