
UCHWAŁA NR 19/2011
Właścicieli lokali we Wspólnocie Mieszkaniowej „Carska Droga”

Kossutha 10, 12 oraz Czumy 15 w Warszawie,
 z dnia 23 listopada 2011 r.

w sprawie: zasad wynagradzania członków Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej

Na podstawie art. 22 ust. 3 pkt 1, w związku z art. 14 pkt 5 oraz art.  28 Ustawy o własności lokali
(Dz.U. z 2000 r. Nr 80 poz. 903 z późn. zm.), Właściciele lokali uchwalają, co następuje:

§ 1

Ustanawia  się  wynagradzanie  członków Zarządu  Wspólnoty  za  pełnienie  funkcji  oraz  wykonywanie 
czynności związanych z doraźnymi i statutowymi zadaniami Zarządu Wspólnoty.

§ 2

Wysokość  wynagrodzenia  dla  każdego  z  członków Zarządu  ustanawia  się  imiennie,  uwzględniając 
dotychczasowe  zaangażowanie,  dyspozycyjność,  predyspozycje  oraz  merytoryczne  przygotowanie
do wykonywania zadań i funkcji w Zarządzie.
                                                                                 § 3
Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, płatne jest miesięcznie z dołu, przelewem na rachunek bankowy 
członka Zarządu, na podstawie przedłożonego rachunku.

§ 4

1. Zaprzestanie wypłat wynagrodzenia członkowi Zarządu następuje w przypadku:
a) formalnego lub faktycznego zaprzestania wykonywania obowiązków członka Zarządu,
b) ograniczonego lub nienależytego wykonywania funkcji lub czynności na rzecz Wspólnoty przez 

członka Zarządu.
2. Zaprzestanie wypłat, o którym mowa w ust. 1 lit. a, następuje z dniem formalnego lub faktycznego 

zaprzestania wykonywania obowiązków.
3. Zaprzestanie wypłat, o którym mowa w ust. 1 lit. b, następuje z dniem podjęcia Decyzji

o zaprzestaniu wypłat wynagrodzenia członkowi Zarządu przez:
a) większość członków pełnego składu Zarządu;
b) w przypadku braku większości parzystej liczby członków Zarządu - decyduje głos 

Przewodniczącego.
4. W  przypadku  określonym  w  ust.  3,  Wspólnota  podejmuje  uchwałę  w  sprawie  ponownego 

ustanowienia wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia dla członka Zarządu.

§ 5

Wysokość brutto wynagrodzenia, dla poszczególnych członków Zarządu Wspólnoty wynosi:
1.  Mieczysław JANIK 1500,00 PLN,
2.  Janusz GRABSKI   500,00 PLN,
3.  Tadeusz BŁAŻEJCZYK   500,00 PLN,
4.  Włodzimierz KUNICKI   500,00 PLN,
5.  Arkadiusz CIEŚLIK   500,00 PLN,
6.  Tomasz NOWOGÓRSKI 1500,00 PLN,
7.  Stanisław CIEPIELSKI 1500,00 PLN.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

§ 7

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Wspólnoty.

           Wyniki głosowania:
Za uchwałą głosowało:                   54,13    % udziałów;
Przeciw uchwale głosowało:             8,83   % udziałów;

         Sekretarz Zebrania Przewodniczący Zebrania

                           Tadeusz BŁAŻEJCZYK                                                                                      Wlodzimierz  KUNICKI                       


