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W odpowiedzi na pismo Pana z dnia 02 grudnia 2007r nadesłane za
pośrednictwem Prokuratury Okręgowej w Gdańsku w dniu 11 grudnia 2008r
dotyczące uchylenia Uchwały Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej" Suchanino" nr 2 z
dnia 30 lipca 2007r w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności lokali w
nieruchomości przy ul. Paderewskiego 1, 2, 6, 8 ul. Liszta 1, 2, 4, ul. Otwarta 2, 3, ul.
Czajkowskiego 2, 4, w Gdańsku uprzejmie informuję, że zapoznano się z aktami
sądowymi sprawy sygn. akt IC 1095/07/ IC 1179/07/ z powództwa Ewy Osowskiej,
Tadeusza Baranowskiego, Mirosława Masiel i innych przeciwko Spółdzielni
Mieszkaniowej "Suchanino" o uchylenie przedmiotowej uchwały. Jednocześnie
stwierdzono, że Sąd Okręgowy w Gdańsku na posiedzeniu niejawnym sprawę sygn.
akt JC 1179/07 z Pana powództwa i innych w dniu 11. O 1.2008r połączył do w/w
sprawy w celu łącznego rozp. oznania.
Prośba Pana zawarta w piśmie z dnia 6 stycznia 2008r o uczestniczenie prokuratora
w postępowaniu przed Sądem Okręgowym w Gdańsku nie może być uwzględniona.
Wskazać należy, że prokurator ocenia samodzielnie przesłanki określone wart. 7 kpc
uzasadniające inicjowanie przez niego postępowania cywilnego lub zgłoszenie w nim
udziału w każdym jego stadium. Prokurator nie jest związany z żadną ze stron.
Po zapoznaniu się z aktami sygn. akt IC 1095/07 Sądu Okręgowego Gdańsku w
sprawie z Pana powództwa i innych 7 członków spółdzielni o uchylenie uchwały,
stwierdzam, że nie zachodzą żadne wyjątkowe okoliczności skutkujące wstąpieniem
prokuratora do tego postępowania.
Jednocześnie informuję, że prośba Pana dot. zbadania dokumentów Spółdzielni nie
może być uwzględniona.
Prawo spółdzielcze nie przewiduje udziału prokuratura w postępowaniu
wewnątrzspółdzielczym i zaskarżania czynności organów spółdzielczych, podjętych
w tym postępowaniu w ramach przysługujących im zgodnie z ustawą i statutem
kompetencji. Nie wyłącza to natomiast prawa prokuratora, stosownie do art. 7 kpc do
rozważenia np. żądania uznania dokonanego przekształcenia lokatorskiego prawa
do lokalu na prawo własnościowe za nieważne ze względu na sprzeczność tej
czynności z prawem lub zasadami współżycia społecznego. Wyrok Sądu
Najwyższego-Izba Cywilna i Administracyjna z dnia 19.10.1984r ICR 297/84/.
Mając na uwadze powyższe brak jest podstaw do dalszego prowadzenia sprawy.
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