
Jelenia Gdra. dnia 24.A6.2016 r.

PROTOKÖL Z OBRAD WALNEGO ZGROMADZEI{IA CZLONKÖW SPÖI,DZIELNI
MIESZKANIOWEJ,,X'AMPA'' W JELENIEJ GÖRZE

Z DNIA 26 CZERWCA 2016 ROKU O GODZII{IE 17.00.

1" Obrady otworzyL Przewodnicz4cy Rady Nadzorczej SM "FAMPA" I{rzysztof Marcinkowski.
2" W kolejnym punkcie obrad Przew. Rady Nadzorczej poprosil zebranych o zgtaszanie w kolejnoSci,
kandydatöw na Przewodnicz4cegoWZCz, jego ZastEpcy i Sekretarza. Zgtoszono nastgpuj4ce kandydatury :

. na Przew. WZCz - Miroslawa Falkiewicza

. na Z-c4Przew,WZCz. - Wojciecha Janika

. na sekretarza WZCz - Agnieszkg Machalsk4
Wigcej kandydatöw nie zgloszono wigc przyst4piono do glosowania w wyniku ktörego kandydaci otrzymali
nastgpuj4c4 liczbg glosöw :

. Miroslaw Falkiewicz 30 glosami - za,0 glosöw przeciw ,

o Wojciech Janik 30 glosami - za,0 glosöw przeciw ,

. Agnieszka Machalska 30 glosami - za,0 glosdw przeciw .

Po przeprowadzonym glosowaniu Przew. Rady Nadzorczej oglosil sklad PrezydiumWZCzw osobach :

o Miroslaw Falkiewicz - Przewodnicz4cy WZCz
. Wojciech Janik *Z* ca Przewodnicz}aegoWZCz
o Agnieszka Machalska - SekretarzWZCz

3. Przew. WZCzzapoznal.zebranych cztonköw SM "Fampa" zporz4dkiem obrad"
Nastgpnie przyst4piono do glosowania nad przyjgciem porz4dku obrad - 30 giosöw za, A przeciw.

4. Sekretarz WZCz odczylala Regulaminu obrad oraz zapytata czy kto( wnosi do niego Lrwagi , zadano z sali
L pytanie: ,,Czy dopuszcza sig glosowanie za kogo3?"
/ Odp. udzielil Przew WZCz informuj4c i2takie glosowanie jest zgodne ze statutem"

Nastgpnie Przew. odczytal treSö Projektu Uchwaty WZCz Nr 1/2016 dotyczEcqprzyjgcia Regulaminr,r obrad
i przyst4piono do glosowania , za bylo - 30 giosöw, przeciw - 0 glosdw

5. Przew" WZCz zapoznal zebranych ztrelci4 Protokölu z Walnego Zgromadzenia Czlonköw SM Fampa z
dnia26.06.2015. Po jego odcz)'taniu i braku uwag przeprowadzll glosowanie, za przyjgciem
protokolu - 30 glosöw, 0 - glosöw przeciw.

6. Przew. WZCz poprosil o zglaszanie kandydatöw do Komisji mandatowo - skrutacyjn ej oraz uchwal i
wniosköw
Do komisji mandatowo - skrLrtacyjnej zgloszono, Pani4 Jadwigg Pietrofi * Zarembg i Pana Szramika ,
ktlrzy w wyniku glosowania otrzymali odpowiednio :

PaniJadwigaPietron-Zaremba - 30 glosöw - za,0 glosöw - przeciw,
Pan Andrzej Szramik - 30 glosöw za, 0 glosöw - przeciw,

Do Komisji uchwal i wniosköw zgloszono".
Pani4 Miroslawg Zölkiewsk4 , ktöra otrzym ala - 30 gtrosöw za, 0 gtrosöw - przeciw,
Pani4Ilong Srebniak - 30 glosöw za, glosow - przeciw.

J.Przew.WZCz udzielil glosu Panu Dariuszowi Ggburze, ktöry przedstawil Sprawozdanie ZarzEdu z
dzialalno6ci Spöldzielni zarok20l5 orazrealizacji zalecert polustracyjnych.

B' Przew. WZCzudzielil glosu Przew. Komisji mandatowo - skrutacyjnej PangAndrzejowi Szramikowi .
ktöry stwierdzil prawidlowo(ö zwolania Wah-rego Zgromadzenia Czlonkdw i jego zdolno(ci do
podejrnowania prawomocnych uchwal, Jednoczesnie informuj 4c, Le naWZCz przybylo 30 cztonk6w.

9. Przew. WZCz otwiera dyskusjg nad sprawozdaniem Zarz4du. Do dyskLrsji zglaszaj4 sig :
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remontdw wykonyr,vany ch za poprzedniego zatz4dtt, gdy2 zarz4d

v,ykazywal wykonanie prac a ich nie bylo. Co z remontem dachu?

Czy w zwiqzkuz tym konsekwencje poniesie poprzedni zatz4d?

Pan Prezes odpowiada, 2e ciEilko iest znaleIö dowody w starym

programie komputerowym ale teraz zajmujemy sig tym,
ookaZemv fakturv i dokumenty doVqz4ce tych spraw.

Jadwi ga P ietr oh-Zaremba ul.

Wojewödzka

Jest faktura na wykonanie ogrodzenia na ulicy Wojewödzkiej

ogrodzenia nie ma , czy poprzedni zarz4d poniesie tego

konsekwencie?

a

Abram Maciei ul. B. WrzeSnia 2 Jak wygl4da sprawa odtworzenia wstecz naszego funduszu

remontowego? Gdzie z\oiryö taki wniosek?

Tadeusz Zembrowski ul. XX lecia Jaki.jest stan finansowy naszej

O dp. Z- ca Prezesa przedstawil
Srodköw na koncie bankowym.

Spötrdzielni na dzieft dzisiejszy?
informacje na temat posiadanych

Irena Nowak ul. Dwudziestolecia I le wynosi oplata za pr ow adzen ie ksig gowo6ci Spöldzi elnt przez

firrng zewngtrzn42 Odp. Udzielil Z-caPrezesa informuj4c, 2e

oplata wynosi brutto okolo 190021.

Ile kosztowalo zrobienie bilansu oraz iego badania? Dlaczego

bilansu nie zrobila ksiggowa ?

Odp. UdzielilZ-caPrezesa. Obsluga linansowa kosztuje tyle co

pdhora miesigczne wynagrodzenie dwöch pracowniköw dzialu

finansowego. Ksiggowa nie zrobila bilansu bo byla na zwolnieniu
lekarskim poza tym utracila zaufanie.
W zwi4zku zwyczerpaniem limitu czasu, zadawaniem kolejnych
pytari w tym tych nie na temat Spraw<lzdania glos Pani Nowak
zostal odebrany.

Jadwiga Pietrofi -Zaremba ul.

Wojewödzka

D I acze go P an Dacewi cz nie zr obtl sprawozdania fi nansowe go ?

Odp.Z-ca Prezesa - nie robil bilansu gdyZ nie jest ksiggowym.

Ile Spöldzielnia zyskala zprowadzenia ksiggowo6ci przez firmg
zewngtrzn4?
Odp. Z-ca Prezesa - znaczne zmniejszenie kosztöw obslugi

finansowei iak i obni2eniekoszt|w zarz.

po zamknigciuprzezPrzew.WZCzdyskusji nad Sprawozdaniem Zarz4dem, Przew. odczytal treSö Pojektu

Uchwag lfuZC, nr 212016 d.otycz4cej zatwierdzenia Sprawozd ania Zarzqdu Spöldzielni Mieszkaniowej

,, FAMPA" w Jeleniej Görze za rok 2015, nastgpnie przeprowadzil glosowanie. Za przyiEciem

Sprawozdania bylo - 30 glosdw , przeciw - 0 glosöw.

10. Sprawoz danie z dzialalno6ci Rady Nadzorczej SM ,,Fampa" w roku 2015 ptzez Przew. RN Krzysztof

Marcinkowski.
11. Dyskusjg nad Sprawozdaniem Rady Nadzorczej otworzylPrzew.WZCz Miroslaw Falkiewicz. Zadnych

pyta1 czy Dwag z sali nie bylo wigc Przew. odczytal tre$ö Projektu Uchwaly WZCz nr 312016 w sprawie

zatwierdzenia Sprawozdania R.N. Spdtdzielni Mieszkaniowej ,, FAMPA" w Jeleniej G6rze zarok2015 i

przeprowadzil glosowanie. Zaprzyjqciem Sprawozdaniabylo - 30 glosöw, przeciw - 0 glosöw.

12. Przew. udzieltL g\osu Z-cy Prezesa Panu Arkadiuszowi Dacewiczowi,ktöry przedstawil i omöwil
Sprawozdanie finansowe Spöldzielni zarok2015 i przedstawil opinig bieglego rewidenta zbadania

Sprawozdania fi nansowe go za 201 5 r ok.

Czy Panowie s4 w stanie ustaliö kiedy w poprzednich latach za

poprzedniego Zarz4du bylo robione tak dokladne sprawozdanie?
Czy 10lat temu, czy w poprzednich latach?
Odp. Przewodnicz4cy WZCz M. Falkiewicz,badanie takowe bylo
robione ostatnie 12 lattemu I

Stefariska Lidia
WZCz otwiera d niem fina



Wigcej pytafr do czy vwag do Sprawozdania finansowego nie bylo wigc Przew. odczytal treSö Projektu
IJchwaly WZCz nr 4 I 2016 WZCz dotyczqc4 zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spdldzielni
Mieszkaniowej ,, FAMPA" w Jelenie.j Görze za rok 2015 l przeprowadzil glosowanie. ZaprzyjEciem
Sprawozdania bylo - 30 gtosöw , przecie - 0 glosöw.

74.Przew. WZCz otwiera dyskusjg dotycz4c4 projektöw uchwal udzielenia absolutorium o(miu
dofychczasowych iobecnym funkcyjnym czlonkom Zarzqdt Spdldzielni Mieszkaniowej ,,Fampa". W
zwi4zku z brakiem chgtnych do dyskusji Przew" odczytywal w kolejno5ci Projekty Uchwal WZCz,
przeprowadzatr glosowanie ich, i tak :

Uchwala nr 5 l2A16
WZCz Spöldzielni Mieszkaniowej ,, FAMPA" w Jeleniej G6rze z dnia
24 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi
Zarz4du Spoldzielni Mieszkaniowej ,,FAMPA" w Jeleniej G6rze
Czeslawowi Wyclrowankowiza okres od 01.01.2015r. do 14.05"2015
roku.

i glos - za 29 gtosöw -

przeciw

Uchwaianr6l2016
Walne go Z gr o m adzeni a Czlonköw Spöldzi e ln i M i eszkan i owe. j

,, FAMPA" w Jeleniej G6rze'z dnia24 czerwca 2016 roku w sprawie
udzie lenia ab solutori um Zastgpcy Prezesa Zar zqdt Spöldzielni
Mieszkaniowej ,,FAMPA" w Jeleniej G6rze Irenie Nowak za okres od
01.01.2015r. do 31.03.2015 roku.

0 glosöw-
za

29 glosöw -
przeciw

Uchwalanr7l2016
Walnego Zgromadzenia Czlonköw Spöldzielni Mieszkaniowej
,, FAMPA" w Jeleniej Gorze z dnia24 czerwca 2016 roku w sprawie
ud zielen ia absolutorium Zastqpcy Preze sa Zar z4du Spdtrdzielni
Mieszkaniowej ,,FAMPA" w Jeleniej G6rze Witoldowi Urbanowiczowi
za okres od 01.01 .2015r. do 3 t.03.2015 roku.

2 glosöw
-za

2B gtos6w-
przeciw

Uchwala nr 8 12016
Waln e go Z gr omadzeni a C zlonköw Sp öld zi e ln i Mies zkani owe.i

,, FAMPA" w Jeleniej G6rze z dnia24 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Czlonkowi Zarz4du Spoldzielni
Mieszkaniowej ,,FAMPA" w Jeleniej G6rze Wojciechowi Janikowi za
okres od 18.03.2015r. do 27.08.2015 roku.

29 glosöw
- 7,4

glosdw - przeciw

Uchwala nr 9 12016
Waln e go Z gr omadzeni a Czlonköw Sp 61dzi elni Mieszkan i owej
,, FAj\fPA" w Jelenie.i G6rze'z dnia24 czerwca2O16 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Czlonkowi Zarzqdu Spoldzielni
Mieszkaniowej ,,FAMPA" w Jeleniej GlrzeAndrzejowi Szramikowi za
okres od 18.03.2015r. do 29.09.2015 roku.

29 glosöw
-za

I glos - przeciw

Uchwala nr 10 12016
Walnego Zgr omadzeni a Czlorrkdw S pdldzi elni Mieszkaniowej
,, FAMPA" w Jeleniej Gorze'z dnia24 czerwca2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarz4du Spöldzielni
Mieszkaniowej ,,FAMPA" w Jeleniej G6rze Dariuszowi Ggburze za
okres od 05.08.2015r. do 31.12.2015 roku.

29
glosöw-za

0 glos- przeciw

Uchwala nr ll 12016
Walne go Zgr omadzenia Czlonköw Spdldzi elni Mieszkaniowej
,, IäMPA" w Jeleniej G6rze z dnia 24 czerwca 20 1 6 roku
w sprawie udzielenia absolulorium ZastEpcy prezesa Zarz4du

30 gtos-za 0 glos- przeciw
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S pöldzie lni Mieszkar-r i owej,,FAMPA" w Jeleniej G 6rze Arkadiuszowt
Dacewiczowiza okres od 11.09.2015r. do 31.12.2015 roku.

Uchwala nr 12l2016
Waln e go Z gr omadzeni a Czlonköw Sp 6ldzi elni Mieszkaniowej

,, FAMPA" w Jeleniej Gorze z dnia24 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Czlonkowi Zarz4du Spoldzielni
Mieszkaniowej ,,FAMPA" w Jeleniej G6rze Wojciechowi Kutwinowi za

okres od 09.11.2015r. do 31.12.2015 roku.

29 trltos -za gtros- przeciw

1 5 . Przew. oglasza zglaszanie kandydatöw na Przedstawiciela SM ,,FAMPA" na Zjazd Przedkongresowy VI
Kongresu Sp6idzielczo6ci.
Pan Miroslaw Falkiewicz proponuje Pana Dariusza Ggburg. W zwi4zku z brakiem innych kandydatur Przew.

WZCz przeprowadza glosowanie w wyniku, ktörego kandydat otrzymuje 30 glosami - za i 0 gtrosöw -

przeciw.

16. Przew. WZCz odczytu.je i omawia projekt Uchwaty WZCz nr 1312016 w sprawie zrzeczenia siE przez

SM ,,FAMPA" na rzecz Gminy Jelenia Göra prawa wieczystego uZytkowania gruntöw (pasa drogi oraz

terenu pornnika ofi,ar faszyzmu) przy ulicy Wojewddzkiej 5 w Jeleniej G6rze.
PrzewodniczEcy WZCz przeprowadza glosowanie, zaiest- 30 glosöw, przecie - 0 glos6w

17. Przew. WZCz, odczytuje i omawia Uchwalg WZCz nr XVIII 226.06.2015 r dotyczqcej sprzedaZy lokali
mieszkalnych,zlokalizowanych w budynkach: Barlickiego 3 i 10, Bohateröw Wrze6nia 1,3 i23, Dworcowej
20a i 20c, Hirszfelda 9, XX-lecia 2a,3,3b, 5 i 6 oraz WolnoSci 303c,307 i 309 w Jeleniej G6rze.Informuje
jednoczesnie, ze podjgcie jej aby bylo prawornocne musi sig odbyö w drugirn terminie tym samym spelnia

wymogi Statutu SM :Fampa"tzn. Uchwalg giosuje ponad 60 % obecnych.

Do uchwaty zgtraszane s4 z sali pytania:
-Czy w przypadku jeZeli kto$ nie bgdzie chcial kupiö mieszkania to co z nim bgdzie? Odpowiada

Przew. WZCz: Regulamin wykupu bqdzie tak opracowany, 2e bgdzie uwzglgdnial wiele sytuacj i.

Przewodnicz4cy RN dodaje, 2e: CzEi;ö mieszkaf jest chroniona, 10 mieszkaf niestety ju2rozdanych zostalo

rozdanych.
Przew. WZCz przeprowadza glosowanie Uchwaly, za jest 29 g1os6w, przeciw 1 glos.

18. Przew. WZCz, odczytuje i omawia kolejna Uchwalg nr XVI WZCz 226,06.2015 r w sprawie
sprzedaly 56 wynajmowanych lokali mieszkalnych, zlokalizowanych w budynkach przy ulicy Wojew6dzkiej
517,512,513,514 i5i5wJeleniej Gorze.Informujejednocze5nie,2epodjgciejejabybyloprawomocnemusi
sig odbyö w drugim terminie tym samym spelnia wymogi Statutu SM :Fampa"tzn. Uchwalg glosuje ponad

60 % obecnych.
Przewodnicz1cy WZCz przeprowadza glosowanie Uchwaly , za - jest 28 glosörq przeciw - jest 0 glosöw

79.Przew.WZCz odczytuje i omawiaProjektUchwaty'WZCznr1412016 w sprawie zbycianarzecz osoby
posiadaj4cej sp6ldzielcze wlasno5ciowe prawo do lokalu przy ulicy Barlickiego lll6 w Jeleniej G6rze
dodatkowej powierzchni korytarza iklatki schodowej, przypisanej do lokalu nr 6 Uchwal4nr 68107 Zarz4du
SM ,,FAMPA" w sprawie okreilenia przedmiotu odrgbnej wlasnoSci.
Przew. WZCz przeprowadza gtrosowanie Uchwaly , za- jesl29 glosöw, przecie - 0 glosöw

20. Przew. WZCz odczytuje i omawia Projekt Uchwaty WZCz nr 2912016 w sprawie wydzielenia i

bezprzetargowego zbycia na tzecz dzier2awcy, prawa do czg6ci dzialki nr 2l12 przy ulicy Bohater6w
WrzeSnia w Jeleniej G6rze.
Przew. WZCz przeprowadza glosowanie uchwaly , za- jest 2 glosy, przeciw * 26 glos6w.
W nvi4zku z brakiem quorum uchwala musi byd glosowana na nastgpnym Walnym Zgromadzeniu

21.Przew.WZCz odczytal i omdwil Projekt Uchwaty WZCz nr 30/20L6 w sprawie wydzielenia i
bezprzetargowego zbycia prawa do niezabudowanej czg$ci dzialki 1212 przy ul. Wojewödzkiej 5 w Jeleniej
Gone,narzeczwlaScicieli s4siedniej dzialkinr72|l,zabudowanej budynkami nr6i7"



Do tre6ci Uchwaly wniösl zapytanie Pan Tadeusz Zembrowski: Czy sprzedaZ jest oplacalna?
Odp. udzielil Prezes Zarz4du SM Dariusz Ggbura: informuj4c. 2e zgodnie z propozycj4 zainteresowanych
sprzeda| nie jest opLacalna chociaZ by dlatego 

" 
2e pozostata czgSö dzialki traci swoje walory i atrakcyjnoSö.

Przewodnicz4cyWZCz przeprowadzil gtosowanie uchwal. Za-byto 4 glosy, przeciw -24 glosy

22.Przew. WZCz odczytal i omöwil Projekty Uchwatr, propozycji zmian w Statucie Spöldzielni
Mieszkaniowej ,,Fampa", po czy otworzyl dyskusjg nad zaproponowanymi zmianami wynikaj4cym i z Pra:wa

Spöldzielczego ustawy o Spöldzielniach Mieszkaniowych tj. :

- okre5lenia liczby czlonk6w 'Zarz4du SM ,,Fampa"',
- wprowadzenia zasady nie montowania podzielniköw kosztöw ogrzewania w lazienkach i nie rozliczania
kosztöw ztLytego ciepla wedlug podzielniköw juL zamontowanych w lazienkach.
- obniZenia wysokoSci wpisowego wnoszonego przez norych czlonköw.
- ustalenia granic odpowiedzialnodci za remonty - pomigdzy Spöldzielni4 a uZytkownikami lokali.
- ustalenia zasad oglaszania i odbywania drugiego terminu Walnego Zgromadzenia Czlonkdw.
- Ltstalenia obowi4zku montowania w lokalach zawordw termostatycznych o minimalnym zakresie regulacji
temperatury wynosz4cym tr6 st. Celsjusza-w przypadku ichwymiany.
- ustalenia dla czlonköw SM ,,FAMPA" prawa pierwszefstwa dzterLawy gruntu pod garaL.
Przew.WZCz przeprowadzil glosowanie Uchwal :

Uchwatra nr 15 12016
WZCz Spöldzielni Mieszkaniowej ,, FAMPA" w Jeleniej G6rze z
dnia74 czerwea 2016 roku w sprawie zmiany treScizapisu $ 30a
ust. 1. Statutu Spöldzielni Mieszkaniowej ,,FAMPA" w Jeleniej
Gorze.

27 glos - za 0 glos - przeciw

Uclrwaia nr 16 12016
WZCz Spdldzielni Mieszkaniowej ,, FAMPA" w Jeleniej Gorze z
dnia24 czerwca 2016 roku w sprawie wprowadzenia ust. 5. do Q

37a Statutu Spöldzielni Mieszkaniowei ..FAMPA" w Jeleniei Görze.

7 glos - za 0 glos - przeciw

Uchwala nr 11 12016
WZCz Sp6ldzielni Mieszkaniowej ,, FAMPA" w Jeleniej Gorze z
dnia24 czerwca 2016 roku w sprawie zniany treSci zapisu $ 46 ust.
1. Statutu Spötdzielni Mieszkaniowei ..FAMPA" w Jeleniei G6rze.

27 glos-za 0 glos - przeciw

Uclrwala nr 18 12016
WZCz Spöldzielni Mieszkaniowej ,, FAMPA" w Jeleniej G6rze z
dnia24 czerwca 2016 roku w sprawie wprowadzenia punktu 5/ do
ust. 4. w $ 104 Statutu Spöldzielni Mieszkaniowej ,,FAMPA" w
Jeleniej G6rze.

27 glos - za 0 glos - przeciw

Uchwala nr 19 12015
WZCz Spöldzielni Mieszkaniowej ,, FAMPA" w Jeleniej G6rze z
dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany treSci zapisu $ 12 ust.
1. Statutu Spöldzielni Mieszkaniowei ,,FAMPA" w Jeleniei G6rze.

27 glos - za 0 glos - przeciw

Uclrwala nr 20 I 2016
WZCz Spdldzielni Mieszkaniowej ,, FAMPA" w Jeleniej G6rze z
dnia24 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany tredci zapisu $ 107
ust. 1. Statutu Spöldzielni Mieszkaniowej ,,FAMPA" w Jeleniej
G6rze

25 glos - za 2 glos - przeciw

Uchwala nr 21 I 2016
WZCz Spöidzielni Mieszkaniowej ,, FAMPA" w Jeleniej G6rze z
dnia24 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany treSci zapisu $ 30a
ust. 4 pkt 1/ Statutu Spötdzielni Mieszkaniowej ,,FAMPA" w
Jelerrie.i Gorze

26 glos - za I glos - przeciw

Uchwala nr 221 2016
WZCz Spdldzielni Mieszkaniowej ,, FAMPA" w Jeleniej G6rze z
dnia24 ezerwca 2016 roku w sprawie wprowadzenia punktu 6 do
ust.4. w $ 104 Statutu Spöldzielni Mieszkaniowei ..FAMPA" w

27 glos -za 0 glos - przeciw
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Jeleniei Gorze.

23 . Przew. WZCz odczytal Projekt lJchwaly WZCz nr 23 I 2016 w sprawie przyjEcia tekstu jednolitego

Statutu SM ,,Fampa" w Jeleniej G6rze.
Przew. W ZCz przeprowadza glosowanie:

24.Przew.'\NZCzodczytal Projekt Uchwaly WZCznr24l2016 w sprawie podzialu nadwyZki bilansowej

(zysku netto) Spötdzielni Mieszlcaniowej ,, FAMPA" w Jeleniej Görze za rok 2015 wynosz4cej w kwocie

160.293,16 zl.
przew. WZCzprzeprowadzil glosowanie Uchwaty, zabylo - 27 glosdw , przeciw - bylo 0 glos6w.

25.przew.WZCzodczytal i omöwil Projekt Uchwaty WZCznr2512016 i podjgcie uchwaly w sprawie

oznaczenia najwylszej sumy zobowi4zai, iak4 Spöldzielnia mo2e zaci4gn4ö .

przew. \lZCzprzeprowadzil glosowanie Uchwaly, zabylo - 27 glos6w, przeciw bylo * 0 glos6w.

26. po zakofczeniu glosowari nad Projektami uchwal Przew.WZCz udzielil glosu Przew. Komisji

mandatowo - skrutacyjnej, ktöry odczytal Sprawozdanie komisji, potwierdzil jednocze$nie prawomocno6ö

u,yboru Przeclstawiciela SM ,,FAMPA"- Dariusza Ggbury naZjazd przedkongresowy VI Kongresu

Sp6ldzielczoSci.

2J.przew.WZCzMiroslaw Falkiewicz poprosil zebranych o sktradanie wolnych wnioski:

- Maciej Abram ul. Bohateröw Wrzeinia 2 wrioskuje o odtworzenie funduszu remontowego dla wszystkich

lokali u2ytkowych bgd4cych w zasobach SM Farnpa od czasu kiedy utworzono osobne fundusze remontowe

na budynki,
-Tader-rsz Zembrowski ul. XX lecia 6 wnosi o ustalanie naprzyszloi:ö terminu Walnego Zgromadzenianie

kol iduj 4cego z zakoiczeniem roku szkolnego.

-Pietrofi-Zatemba ul. Wojewödzka wnioskuje o nie wykonywanie malych remontöw w zamian za

wykonan ie ogrodzenia (mietnika.

-Lidia Szlachtowicz r,rl. Wojewddzka wnosi o sprawdzenie czy dzierlawca terenu zloiyl deklaracjg na

wywöz Smieci oraz w jaki sposöb pobiera energig elektryczn4 na potrzeby dzialalno6ci gospodarczej.

-Tadeusz Zernbrowski wnioskuje o o przydzielenie jednorazowej nagrody do kwoty 300 zl dla cztonköw

Rady Nadzorczej za osi4gnigte wyniki w pracy narzecz spöldzielcdw i Spdldzielni,

- wniosek pani Zofii pryszczewskiej dotycz4cy wprowadzenia obowi4zku informowania zebranych kto i za

kogo bgdzie glosowal zostal Ltznany zabezzasadny.

28. Zgloszone wnioski zostaly odczytane przezPrzew. Komisji Uchwai i Wniosköw Pani4 Ilong Srebniak'

29. Po odczytaniu wolnych wnioskdW Przew WZCz zarz4dzil glosowanie Projektu Uchwaty WZCz nr
2712016 doi,tycz4cy ich realizacji. W wyniku glosowania 25 glosdw - za, 0 glosöw - przeciw Uchwala

zostala przyjEta.

30. Po zakofczeniu glosowania Przewodnic z4cy WZCz podzigkowal przyby*ym za czynne uczestnictwo i

zamkn4l obrady.
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