
PRoToKÓŁ
z obrad

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej ,,FAMPA'' w Jeleniej Górzę
w dniu 7 września 20i8 roku

Przewodnicząca Rady Nadzorczej, pani Jadwiga Piętroń-Zaremba ptzywitała zebranych,
przedstawiła się i otworuyŁa obrady Walnego Zgromadzenia Członków. Następnie ogłosiła wybory
przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego oraz sekretarzaWZCz i poprosiła zgtomadzonych
o podawanie kandydatur.

W wyniku przeplowadzonych głosowań wybrano następujące osoby:

- przewodniczącymWZCz został pan Dariusz Kołodyński: 54 głosy za,0 przeciw;

-zastępcąprzewodniczącego zostałapani Agnieszka Kicka: 58 głosów za,0 przeciw;

- sekretarzem wybrano panią Marzennę Kłoczewską: 63 głosy za,0 przeciw.

Przewodniczący oznajmił, Że według listy obecności w WZCzbięrze udział 97 człotków, z czego

40 poptzez pełnomocników.

Z uwagi na ilość Spraw do rozpatrzenia, zebtani zgodnie zadecydowali o tym, aby nie odczytywaÓ

listy pełnomocnictw.

Przewodniczący WZCz otworzył dyskusję na temat porządku obrad.

Głos zabrał pan l(rzysztof Marcinkowski, ktory przeczytał i następnie przekazał do protokołu

swoje trzy wnioski, dotyczące zmianw porządku obrad:

,,- Zdjęcie z porzqdku obrad Uchwał nr 4. i nr 5 celem ponownego przygotowania projektów

uchwał na następne zebranie W.Z.Cz.

t) Projekt uchwały nie precyzuje szczegółowo na jaki cel (inwestycje) w nieruchomościach-
budyniach będzie prrrrrrrrona hłota w funduszu remontowym spółdzielni

2) Realizacja Uchwały ma być pod kontrolq R.N. a nie tylko Zarzqdu. "

,,- Zdjęcie z porzqdku Uchwały nr. 6 złożonej przez członków Spółdzielni z powodu niechęci
poddania się kontroli zewnętrznej przez władze zarzqdzajqcq SM ,, FAMPA", oraz nie umieszczenia

poprawki do projektu Uchwały złożonej w ustawowym terminie.''

,,- Zdjęcie z porzqdku obrad uchwały nr ]5 celem ponownego przygotowania projektu uchwały

wraz z regulaminem i przedstawienia na najbliższym spotkaniu W.Z.Cz. w czwąrtym lołartale
20 I 8r.

Zebranie będzie dotyczyć sprzedaży wszystkich mieszkań najemcom, które znajdujq się w zasobach

SM ,, FAMPA".

W projekcie uchwały powinno być:

1) Uchwała ma być zgodna z (Istawami o spółdzielniach mieszkaniowych dotyczqcych

przel<s ztał c eń mie szkań zakładowych

2) wyszczegótnić ilość sprzedanych mieszkań i w których nieruchomościach-blokach się znajdujq

3) wyszczególnić czy najemca był pracownikiem zakładu ,, FAMPA''

4) za jaki procent sprzedajemy dany lokal najemcy były- pracownikom lub ich spadkobiercom l

5) za jaki procent sprzedajemy dany lokal najemcy, który nie był pracownikiem zakładu ,, F/!MPA"
/L/
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W tej sprawie rozmawiałem z Przewodniczqcq R.N. aby wspolnie z Zarzqdem zmienili projekt
uchwały by był zgodny z ustawami o przekształceniu mieszkań zakładowych. "

PrzewodniczącaRady Nadzorczej, pani Jadwiga Pietroń _ Zaremba potwierdziŁa, Że rozma:wl'ała

z wnioskodawcą. Pan Krzysztof Marcinkowski był przewodniczącym Rady Nadzorczej w roku
2OI5, kiedy to WZCz uchwaliło, Że dla najemców będzie zastosowana bonifikata od 90oń do 99%o

od ceny okreŚlonej przez rzeczoznawcę majątkowego. Stwierclziła, Że nie moŻna co roku zmieniai
zdanta.

Pan Krzysztof Marcinkowski oznajmił, ze w pierwotnym projekcie uchwały było napisane, Że

sprzedajemy te mieszkania byłym pracownikom Fampy' a potem tym' co nie byli pracownikami.
Powiedział też, Że jest załącznik do tej uchwały' w którym było 57 mieszkań, ana dzieh dzisiejszy
się mówi, ze jest 71 mieszkań.

Pani Jadwiga Pietroń - Zarcmba odpowiedziała, Że była na przetargu dotyczącym operatów

szacunkowych. Rzeczoznawca wyceniał 56 lokali. Przypomniała, Że na tę sprzedaż mieszkancy
budynków przy ulicy Wojewódzkiej 5 czekająjuz dwa lata. Powiedziała, ze jej mieszkanie zostało

wycenione na I70 tysięcy, a jak je dostała' to w nim nic nie było _ nawet instalacji. Powiedziano
jej wtedy: albo pani bierze w takim stanie, albo w ogóle.

Pani Jadwiga Pietroń _ Zaremba oznajmiŁa, Żę na tej sali jest duzo \udzi,ktorzy tam mieszkają od

dziesięcioleci. Najpierw były to hotele pracownicze, potem mieszkania społdzielcze. Na całym
osiedlu mieszkają tylko 4 todziny, które nie miały nic do czynieniaz zal<ładęm Fampa.

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenta Członków poprosił pIeZeSa Zarządu

Społdzielni o przybliżenie obecnym Splaw ujętych we wszystkich trzech wnioskach złoŻonych
przęz pana Krzys ńofa Marcinkowskie go.

Prezes Dariusz Gębura poinformował, Że w prezentacji, która będzie pokazanaprzed głosowaniem
uchwały dotyczącej sptzedaŻy mieszkań przy ulicy Wojewódzkiej będą pokazane wszystkie
potrzebne dane: historycztę dokumenty, ceny okręślone przęzIzęczoznawcę' ilośó i powierzchnia
mieszkań, co pozwoli debatowaÓ nad konkretnymi danymi. Wyjaśnił, ze wszystkie nieruchomości
spółdzielnia kupiła od prywatnej firmy, więc to nie były i nie są mieszkania zakładowę.

Powiedział, Że mieszkania przy ulicy Wojewódzkiej są własnością Spółdzielni Mieszkaniowej

,,FAMPA'', które Spółdzielnia wynajmuje. Mieszkają w nich ludzie, którzy pracowali w Fabryce
Maszyn Papiemiczych, posiadali takie Same umowy najmu jak mieszkańcy pozostaŁych osi'edli' ale

przy wykupie potraktowano ich bardzo brzydko.

Prezes Dariusz Gębura przypomniał, Że o sprzedazy tych mieszkań członkowie zadecydowali na

WZCzw roku 2OI5, kiedy obecni członkowie Zarządu jeszcze nie pracowali w naszej Spółdzielni.
obecny Zarząd', po analizie historycznych dokumentów przyznał, Że ta sprzedaŻ z bonif,rkatą jest ze

strony Spółdzielni naprawą krzywd ludziom, których pierwotnie włączono do grona człoŃów
spółdzielni i wydano ptzydziaŁy, jednak póżniej w brzydki sposob Zmuszono do rezygnacji
zprzydziałów i do ponownego podpisania umowy najmu tych lokali.

Prezes Zarządu wyjaśnił' Że uchwała w sprawie sprzedaży, podjęta ptzezWZCz w roku 2015

została zatwięrdzona w drugim terminie - w 2016 roku. W roku 2017 dwa kolejne Walne
Zgromadzenia Członków zatwierdziły sprzedaz gruntu pod tymi budynkami.

Kształt uchwały Zaproponowanej w porządku obrad bieżącego WZCz wynika z konieczności
rea|izacji postawione go przez prezydenta miasta warunku podziału nieruchomości, tj. przekazania
najemcom również drogi dojazdowej, przy czym wszystkie warunki wykupu pozostawione są tak
jak w pierwotnej wersji uchwały z roku 2015. Prezes wyjaśnił, Że ceny, które pokaze w dalszej

części prezentacji zawierają juz w sobie wartośó udziału w gruncie.

odnosząc się do drugiego wniosku, złoŻonego prZęZ pana Krzysztofa Marcinkowskiego prezes

stwierdził' Że byłoby dobrze, gdyby zebrani nie musieli głosowaó nad tą uchwałą' którą zgłosili
członkowie' Wyjaśnił, Ze grupa osób chce, zeby lustrator sprawdził stan prawny mieszkańców ulicy
Wojewódzkiej. Nie wiadomo jednak czy całej, czy tylko naszych budynków.



Dariusz Gębura poinformowaŁ, Że do tej uchwały zgŁoszono poprawkę, Żeby fitma audy{orska pana

Leszka Beja z Wrocławia przeprowadziła audy Spółdzielni, nie napisali jednak w jakiej sprawie.

Pismem wTzuconym przed WZCz do skrzynek pocztowych Zarząd wyjaśnił, Że lustrację
w spółdzielniach przeprowadza Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP Za

pośrednictwem swojego lustratora' a nie prywatna firma z Wrocławia, dlatego tej poprawki nie

zamleszczono w porządku obrad.

- odnosząc się do dwóch uchwał wskazujących, na jakie cele ptzeznaczyc pieniądze ze sprzedazy

lokali i części wspólnej nieruchomości, prezes wyjaśnił, że Fundusz remontowy spółdzielni jest to

obecnię pula pieniędzy ponad 300 tysięcy, która jest rczerwą i która będzie kiedyś podzielona ptzez

WZCz na konkretne cele. Na razie kwota ta jest rczerwą na wypadek, gdyby któryś z budynków

nie miał pieniędzy, a trzeba będzie pilnie wykonaó remont' np. instalacji gazowej albo dachu.

Zaczerpnie się wtedy z tej puli środków a budynek pieniądze te potem odda ratami w całości.

Prezes poinformował, Że jeszcze takiej sytuacji nie było' ale po to ten fundusz został stworzony.

Zapisw uchwale, ze wykonanie uchwały powierza się Zarządowi znaczy tylko tyle' Że Zarząd musi

te pieniądze odpowiednio zaksięgować: część na fundusz temontowy, a część na fundusz

zasobowy.

Przewodniczący Zgromadzęniaudzielił głosu panu Eugeniuszowi Saleckiemu, który stwterdzlł, Że

nikt nikogo nie skrzywdził. Zaproponował' Żeby zająć się tylko sprawami dotyczącymi Statutu

i nie dyskutować na tym WZCz na temat sprzedaŻy dzlałek, gdyŻ wszystko co na nich jest stanowi

własność kupujących, a więc właścicieli

Pan Eugeniusz Salecki zgłosił tez uwagi do prezesa, dotyczące nie przedstawienia treści pozwu

złoŻonego do sądu. ZapytaŁ na jakiej podstawie odrzucono uchwały o udostępnieniu pozwu _ na

podstŃe ustawy z 1982 roku, kiedy to był stan wojenny? ZapytałteŻ dlaczego zatząd nie powołał

się na obecną ustawę z roku 2017?

Prezes Zarządu wyjaśnił, Że jestto ta sama ustawa, nabieŻąco aktualizowana.

Następnie przewodni czący WZCz udzielił głosu panu Tadeuszowi Zembrowskiemu, który

stwierdził' źę niejest problemem Sprzedaz lokali przy ulicy Wojewódzkiej _ mieszkańcy mają je

zagospodarować i zyÓ. Problemem jest przygotowanie prawne tej sprzedaŻy, ti.przygotowanie
uchwały, bo w tej nic nie ma.

Przewodniczący Dariusz Kołodyński oznajmiŁ, Że właściwe przeplowadzęnie sprzedazy jest

zadaniem Zarządu.

Pan Tadeus z Zembrowski zŁożył ustnie wniosek o zdj ęcie z porządku obrad uchwały nr 612018 . :

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, pan Dariusz Kołodyński zakonczył dyskusję nad

poprawkami do porządku obrad i zarządził głosowania na temat poszczegóInych poprawek,

w wyniku czego'.

- poprawka ,,Zdjęcie z porzqdku obrad uchwały nr ] 5 celem ponownego przygotowania projektu

uchwały wraz Z regulaminem i przedstawienia na najbliższym spotkaniu W.Z.Cz. w cmvartym

kwartale 2018r."

W głosowaniu (ilośó osób biorących udział w WZCz - 96 osób' za poprawką było 33 głosów,

przeciw poprawce były 63 głosy) poprawka zastała odrzucona.

_ poprawka ,,Zdjęcie z porzqdku obrad Uchwał nr 4' i nr 5 celem ponownego przygotowania

projektów uchwał na następne zebranie WZ.Cz.

W głosowaniu (ilośó osób biorącychudziałwWZCz - 92 osób, za poprawką było 11 głosów,

przeciw poprawce było 60 głosów) poprawka zastała odrzucona.

- poprawka ,,Zdjęcie z porzqdku Uchwały nr' 6 złozonej przez członków Spółdzielni z powodu

ntechęct poddania się kontroli zewnętrznej przez władze zarzqdzajqcq SM ,'FAMPA", oraz nie

umieszczenia poprawki do projektu Uchwały złożonej w ustasuowym terminie. ''

l/L. Lt/\-



W głosowaniu (ilośó osób biorących udział w WZCz - 89 osób, za poprawką było 80 głosów,

przeciw poprawce było 0 głosów) poprawka zastałaprzyjęta.

Przewodniczący WZCz zarządziŁ głosowanie dotyczące przyjęcia porządku obrad.

Wynik głosowania nad Porządkiem obrad:

- iloŚó osób biorącychudział eWZCz - 89 osób,

- zaprzyjęciem _ 79 głosow,

-przeciw_9głosów.

Przewodniczący stwier dził, Że porządek obrad został przyjęty.

Przewodniczący WZCz zarządził dyskusję i głosowanie nad uchwałą nr Il20I8 w sprawie

przyjęciaRegulaminu obrad WZCz. Do dyskusji nikt się nie zgłosił.

Wynik głosowania nad uchwałąnr I/20t8:

- ilość osob biorącychudziałwWZCz- 80 osób,

- zaprzyjęciem _ 75 głosów

-przeciw_0głosów.

Przewodniczący stwierdził, Że uchwała nr Il20I8 została podjęta.

Przewodniczący WZCz zarządziŁ dyskusję i głosowanie nad przyjęciem protokołu zWZCz z dnta

14.06.2018 roku.

Do dyskusji zgłosił się pan Mirosław Falkiewicz, który oznajmił, Że w uchwale nr I5lŻ0I8
zapisano, że środki finansowe uzyskane ze sprzedazy mieszkań przy ulicy Wojewódzkiej zasilą

fundusze ręmontowe budynków w których te lokale się znajdują.

Zapytał: jak to się ma do uchwał nr 4 i 5, kiedy to pieniądze ze sptzedaŻy lokaIi mają być

prźórnu"źone na fundusz remontowy spółdzielni i fundusz zasobowy spółdzielni? Jak to się ma do

uchwały o sprzedaŻy lokalu przy ulicy Barlickiego, gdzie pieniądze ze sprzedaŻy mają iŚć na

fundusz remontowy Spółdzielni? Jak jest traktowanę jedno, a jak drugie?

Prezes Zarządll pokazał na ekranie i odczytał' uchwałę nr XVI z dnia Ż6.06.2015 roku, pierwszą,

jaka dotyczyła sprzedaŻy mieszkanprzy ulicy Wojewódzkiej' w której zaakcentował zapis:

,, środki finansowe uzyskane ze sprzedaŻy zostaną przekazane na fundusz remontowy budynków

okreŚlonych w $1...''.

Zmienia1ąc temat pan Mirosław Falkiewicz powiędziaŁ, Że będziemy dyskutowaó na temat

propozycji statutu. w $98 miaŁ byĆ, zapis, Że moŻna wziąć kredyt na hipotekę nieruchomości za

zgodą większości właścicieli. Tego zapisu nie ma w statucie, a plezes powiedział, ze niespójnośÓ

zo stała wye 1 iminowana.

Prezes Dariusz Gębura wyjaśnił, Że zmiany statutu wchodzą w Życie wtedy, gdy zatwierdzi je sąd

rejestrowy. oznajmiŁ, Że spółdzielnia dostała juŻ potwierdzenie z KRS, Że zmiany zostały

zatwierdzone, ale nie zmieniono jeszcze statutu na stronie internetowej.

Pan Mirosław Falkiemcz zapytał, w jaki sposób to zrobiono, czy wysłano
jeden punkt zuchwały, która nie była głosowana?

Prezes Zarządu przypomniał, Że ta poprawka była głosowana w osobnej

oddzielona od zmian statutu dotyczących członkostwa. Zasugerował
z mateńałarrtt z poprzedniego W ZCz.

wybiórczo do KRS

uchwale, specjalnie
zaznajomienie się

Pan TadeuszZembrowski stwierdził,Że protokół zWZCzw l4.06.201proku jest sfałszowany.

ć-".ł
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W związku Z powyŻszym stwierdzeniem Przewodniczący WZCz wyjaśnił, Że taki fakt pan
Zembrowski powinien zgłosió do stosownych organów.

W związku z Wczerpaniem głosów w dyskusji przewodniczący zarządził głosowanie nad
przyjęciem protokołu zWZCz z dnia 14.06.2018 roku.

Wynik głosowania nad przyjęciem protokołu:

- ilośó osób biorącychudziałwWZCz- 79 osób

- zaprzyjęciem _ 70 głosów,

-przeciw_7głosów.

Przewodniczący stwier dz7Ł, Że Protokół z poprzednl,ego WZCz zostaŁ podj ęty.

Następnie Przewodniczący Zgromadzeniazarządził przeprowadzenie wyborów do komisji,
w wyniku czego w skład komisji weszli:

Komisj a Mandatowo - Skrutacyj na

- Aldona Buras i Magdalena Simlat, po głosowaniu:

ilość osób biorących udziaŁwWZCz- 75 osób, zaJ2 osoby, przeciw 0.

Komisja uchwał i Wniosków

- Andrzej Szramik i Ewa Wachełko, po głosowaniu:

ilość osób biorących udział w WZCz - 75 osób, za 65 głosów, przeciw 0.

Po analizie dokumentów oraz listy obecności przewodnicząca Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
pani Magdalena Simlat stwierdziŁa, Że WZCz zostało z:wołane zgodnie z ustawą Prawo
spółdzielcze i Statutem, arIa ogólną liczbę 926 członków przybyło 101 osób.

Powyzsze oznacza, ze Walne Zgromadzenie jest zdolnę do podejmowania prawomocnych uchwał'

Przewodnic zący WZCz ogłosił omówienie propozycji zmianw Statucię i dyskusję na tęn temat'
udzielając gło su prezesowi Zaruądu.

Pan Dariusz Gębura wyjaśnił ujęty projektem uchwały nr 3l20I8 zakres zmian statutu' wyńuszony
zmianąw roku 2017 ustawy prawo społdzielcze i ustawy o spółdzielniach mieszkaniołVych.

Pan Mirosław Falkięwicz zgŁosił uwagę dotyczącą $12 ust'2. Statutu: ',Rozliczenie z byłym
członkiem i innymi osobami uprawnionymi do otrzymania nłrotu kwoty wpłaconej z tytułu
udziałów, dokorynuane jest na dzień ustania członkostwa, na podstawie pisemnego wniosku tych

osób '' 
.

Zacytował tez pismo z dnta06.07.2018 roku Zuządu, w sprawie zwrotu udziałow:

- ,,dla zrównania w prawach, obowiqzkach i obciqzeniach wszystkich członków Spółdzielni
Mieszkaniowej,,FAMPA" w Jeleniej Górze, na podstawie uzyskanych opinii prawnych
zadecydowaliśmy o nvrocie członkom kwoty odpowiadajqcej wpłaconemu przez każdq osobę
z Państwa grona udziałowi''.

Pan Mirosław Falkiewicz stwierdził, Że według statutu' aby otrzymać zwrot udziałów trzeba
Zrezygnować z członkostwa. Zapfiał,jak się ma propozycja zmiany w statucie do pisma Zarządu,
w którym nic nie ma o rcZygnacji z członkostwa?

Prezes Zarządu wyjaśnił, ze jeśli ktoś był członkięm Spółdzielni, a juz, nie jest, wtedy rczItczarny
się z dniem ustania członkostwa. Doźyczy to bardzo duŻej liczby osób, które dawno zmarły lub
sprzedały mieszkania. Aktualnych członków to nie dotyczy. Pan Dariusz Gębura wyjaśnił, ze
ustawą równo rok temu zlikwidowano fundusz udziałovły' Wszystkie pieniądze z tego funduszu
zostały z końcem grudnia Ż0I7 roku przeksięgowane na rozliczęnia długoterminowe.
W tym miejscu powstał pomiędzy Spółdzielnią, a byłymi i obecnymi członkami stosunek



cywilnopfawny. Według Kodeksu Cywilnego osoby te mają roszczenie w stosunku do Spółdzielni,
a Spółdzielnia musi zwroció te pieniądze kazdemu, kto złoży pismo, Że chce zwrotu wpłaconych
udziałów członkowskich. Spółdzielnia musi bez zbędnej zwłoki oddaÓ te pieniądze. Prezęs
poinformował, Że powyższe jest realizowane od początku lipca 2018 roku i już kilkaset osób
odebrało swoj e udziały.

Z uwagi na wyczerpanie się głosów w dyskusji Przewodniczący zarządz|Ł głosowanie nad
projektem uchwały m 2l20I8 w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Spółdzielni
Mieszkaniowej ,,FAMPA'' w Jeleniej Górze, w związku ze zmianami ustawy Prawo spółdzielcze
oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniolvych.

Wynik głosowania nad uchwałąnr 212018:

_ ilość osob biorącychudziałwWZCz_ 75 osób,

- zaprzyjęciem - 70 głosóq co stanowi ponad 60%obtorących udział wWZCz.

- przeciw _2 głosy.

Przęwodniczący stwierdziŁ, Że uchwała nr 2l20I8 zostałapodjęta.

Przewodniczący WZCz zarządził dyskusję i głosowanie nad uchwałą nr 3lŻ0I8 w sprawie
przyjęcia tękstu jednolitego Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej ,'FAMPA'' w Jeleniej Górze. Do
dyskusji nikt się nie zgłosił.

Wynik głosowania nad uchwałąnt 3l20I8:

- ilość osób biorącychudziałwWZCz- 75 osób,

- zaprzyjęciem _ 72 głosy,

-przeciw-2głosy.

Przewodniczący stwierdziŁ, Że uchwała nr 3l20I8 została podjęta.

Przewodnic zący WZCz zarządz\ł dyskusję i głosowanie nad uchwałą nr 4l2OI8 w sprawie
przeznaczenia środków uzyskanych ze zbycia części wspólnej nieruchomości Spółdzielni
Mieszkaniowej ,, FAMPA'' w Jeleniej Górzę w roku 2017.

Prezes Dariusz Gębura wyjaśnił Sprawy objęte uchwałą. Do dyskusji nikt się nie zgłosił.

Wynik głosowania nad uchwałąnr 4lŻ018:

- ilośó osób biorącychudziałwWZCz_ 74 osoby,

- zaprzyjęciem _ 72 głosy,

-przeciw-0głosów.

Przewodniczący stwierdził, Że uchwała nr 4120|8 została podjęta.

Przewodniczący WZCz zarządził dyskusję i głosowanie nad uchwałą nr 5120|8 w sprawie
ptzęznaczenia środków uzyskanych ze sprzedaŻy w latach 2016 i 2017 v,rynąmowanych lokali
mieszkalny ch przy ul. Wolności, Dwudziestolecia i Dworcowej.

Prezes Dariusz Gębura wyjaśnił sprawy objęte uchwałą. Do dyskusji nikt się nie zgłosił.

Wynik głosowania nad uchwałąnr 51201'8:

- iloŚÓ osób biorących udział wWZCz- 74 osoby'

- zaprzyjęciem _ 7Ż głosy'

-przeciw-2głosy.

Przewodniczący stwierdził, Że uchwała nr 5l20I8 została podjęta.
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Przewodniczący WZCz zarządził dyskusję i głosowanie w drugim terminie nad uchwałą nr
I5l20I8 z dnia 14.06.2018 roku w sprawie sprzeduŻy wynajmowanych lokali mieszkalnych'
połozonychwbudynkachnumer I,2,3'4i5przy ul. Wojewódzkiej 5 wJeleniej Górzę.

Prezes Dariusz Gębura wyjaśnił sprawy objęte uchwałą. Do dyskusji nikt się nie zgłosił.

Wynik głosowania nad uchwałąnr I5l20I8:

- ilość osób biorącychudziaŁwWZCz-72 osoby,

- zaprzyjęcięm _ 72 głosy, co stanowi ponad 600ń ogóInejliczby obecnych naWZCz.

-przeciw-0głosów.

Przewodniczący stwierdził, Że uchwała nr 15/2018 została w drugim terminie podjęta.

Przewodniczący WZCz zarządzlł dyskusję i głosowanie w drugim terminie nad uchwałą nr
16120!8 z dnia 14.06.2018 roku w sprawie zbycia na rzecz osób posiadających spółdzielcze
własnościowe prawo do lokalu przy ulicy Barlickiego 916 w Jeleniej Gorze dodatkowej
powierzchni przedpokoju, klatki schodowej, pomieszczeń gospodarczych oraz WC, przypisanych
do lokalu nr 6 Uchwałą Zarządu SM ,,FAMPA'' w sprawie określenia przedmiotu odrębnej

własności.

Prezes Dariusz Gębura wyjaśnił sprawy objęte uchwałą. Do dyskusji nikt się nie zgłosił.

Wynik głosowania nad uchwałąnr 1612018:

- ilość osob biorącychudziałwWZCz_72 osoby,

- zaptzyjęciem _ 72 głosy, co stanowi ponad 600ń ogólnej liczby obecnych naWZCz.

-przeciw_0głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr I6l20L8 została w drugim terminie podjęta.

Przewodniczący WZCz zarządził dyskusję i głosowanie w drugim terminie nad uchwałą nr
I7l20I8 z dnia 14.06.2018 roku w sprawie zbycia prawa do niezabudowanej działki gruntu nr
43lI9 (AM-l, obręb 0007 _ Cieplice VII) przy ulicy Dwudziestolecia w Jeleniej Górzę.

Prezes Dariusz Gębura wyjaśnił sprawy objęte uchwałą. Do dyskusji nikt się nie zgłosił.

Wynik głosowania nad uchwałąnr I7lŻ0I8:

- ilość osób biorącychudziaŁwWZCz_ 72 osoby,

- zaprzyjęciem _ 71 głosów, co stanowi ponad 60%o ogólnej liczby obecnych naWZCz'

-przeciw_0głosów.

Przewodniczący stwierdził, Żę uchwała nr I7l20l8 została w drugim terminie podjęta.

Przęwodniczący WZCz zarządził dyskusję i głosowanie nad uchwałą nr 112018 w sprawie podziału
wszystkich zabudowanych obiektami mieszkalnymi nieruchomości gruntowych
wielobudynkowych Spółdzielni Mieszkaniowej FAMPA _ na jednobudynkowe, zgodnie z Ustawą
o Spółdzielniach Mieszkaniovvych.

Przewodniczący zwtócił się do zebranych z zapytaniem, czy są na sali wnioskodawcy. Ponieważ
nikt się nie zgłosił, to prezes Dariusz Gębura wyjaśnił Sprawy objęte uchwałą.

Do dyskusji równiez nikt się nie zgłosił.

Wynik głosowania nad uchwałąnr 7l20I8:

- ilośó osób biorących udział wWZCz - 70 osób,

- za przyjęciem _ Ż gŁosy,
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- przeciw _ 68 głosów.

Przewodniczący stwierdziŁ, że uchwała nr 7l20I8 nię została podjęta.

Przewodnic zący WZCz zarządziłdyskusję i głosowanie nad uchwałą nr 8l2OI8 w sprawie podziału
wszystkich zabudowanych obiektami mieszkalnymi nieruchomości gruntowych
wielobudynkowych Spółdzielni Mieszkaniowej ,,FAMPA'' spełniających wymogi zawartę
w Ustawie o Spółdzielniach Mieszkaniowych, na JEDNOBUD\TIKOWE.

Przewodniczący zwrócił się do zebranych z zapytantem, czy są na sali wnioskodawcy tej'
doty czącej ulicy Barlickiego, uchwały'

Głos zabrał pan Mirosław Falkiewicz, który powiedział, Że wszyscy wnioskodawcy podpisują się
pod uzasadnieniem uchwały nr 7l20I8. oznajmił, Że w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych,
w art. 42 ust.|. jest napisane, Że; ,,oznaczenie nieruchomości obejmujqcej budynek wraz Z gruntem
przynależnym do tego budynku, jako podstawowq nieruchomość ewidencyjnq, w którym ustanawia
się odrębnq własność lokali,' nieruchomość wielobudynkowa moze być utworzona tylko wtedy, gdy
budynki sq posadowione w sposób uniemożliwiajqcy ich rozdzielenie ...''

Pan Mirosław Falkiewicz stwierdziŁ, Że budynki ptzy ulicy Barlickiego juŻ są podzielone płotami
i zywopłotami. Ponieważ ustawa dopuszcza podział, warto byłoby te budynki podzielió'
Powiedział, Że gdyby były podzielone, to kuzdy budynek miałby czyte|ną historię swoich
dochodów i rozchodów oTazjaki jest fundusz remontowy, a jaki GZM. Wyrazlł nadzieję, Że WZCz
ptzychyli się do wniosku i będzie tak, jak na ulicy Wojewódzkiej, gdzie kuŻdy budynek jest

wydzielony. Pan Falkięwicz oznajmił, Że na ulicy Barlickiego nikt się nię kłóci. Dobrze byłoby,
zeby lokatorzy wiedzieli, Że płacątylko za siebie, anie za dłużnika mieszkającego obok.

Pan Tomasz Simlat zabrał głos informując, że przez trzydzieŚci lat płacił na remonty innych
budynkóą atetazten' kto ma wyremontowany dach chce się oddzielió.

Przęwo dni c zący W ZC z udzięIił gł o su preze s o wi Zar ządu.

Prezes Dariusz Gębura wyjaśnił, że zapisy o jednobudynkowych nieruchomościach zostały
wprowadzone do ustawy o spółdzielniach mieszkaniolvych w roku 2007. Ó-c'esny Zarząd za
zgodą Walnego Zgtomadzenia Członków wytyczył nieruchomości w obecnym kształcie. Poniewaz
uchwały te nie zostały przez nikogo zaskarŻone, to są prawomocne i nie musimy ich zmieniać.

Prezes Zarządu poinformował, Że do roku 2007 w spółdzielniach mieszkaniowych był wspólny
fundusz remontowy dla wszystkich budynków. Wszyscy tam wpłacali i ztych wspólnych pieniędzy
w jednym roku wykonano roboty w części budynkóq w kolejnym roku w innych.

Dariusz Gębura wyjaśnił' ze w roku 2007 ustawa nakazała zapisywac, iIe kuŻda nieruchomośó
wpłaciła do wspólnego konta oraz tle z niego wykorzystała. Nasza Spółdzielnia poszła jeszcze

dalej i wpłyvvy i wydatki na remonty księguje osobno nakazdy budynek.

Prezes poinformował, Żę przed rokiem ustawa zlikwidowała wspólny fundusz remontowy
i nakazałarozltczać remonty osobno dlakaŻdej nięruchomości. Nasza Spółdzielnia nadal wpływy
i wydatki na remonty księguje osobno nakaŻdy budynek i wszystko jestprzejrzyste' Skończyła się
mozliwośó angaŻowania środków naleŻących do mieszkańców duzych budynkow na remonty
małych. Tqaztakie wspólne worki funkcjonują tylko w ramach poszczegóInych nieruchomości'

Jeżęlt budynek się oddzieli od większej nieruchomoŚci, to w przypadku większego remontu będzie
musiał wziąć kredyt w banku'

Powiedział, Że Zarząd obawia się kłótni międzybudynkowych i zaakcentował, Że siła jest

w jedności.

Głos zabrał pan Mirosław Falkiewicz i powiedział, Że jeŻe|i budynek Barlickiego 4 będzie chciał
zrobić remont dachu, to jest od tego fundusz remontowy spółdzielni. Stwierdził rownteŻ, Że koszty
uzasadnionego rozgtaniczenla refunduje skarb państwa. Zarząd musi tylko wystąpiÓ z wnioskiem
do odpowiednich instytucji w urzędzie miasta' kt&ę zadecydują, czy będąto refundowac, czy nie.
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Prezes Dariusz Gębura poinformował, Że Zmlany geodezyjne koszĘą mało' natomiast zmtana
wszystkich aktów notarialnych pochłonie ponad 135 tysięcy, a to juz jest inny koszt.

- Pan Mirosław Falkiewicz stwierdził' ze w nieruchomości Barlickiego 1 do 5 jest tylko trzęch
właścicieli i mogą sami zapłació.

- Prezes zalwaŻył, ze w projekcie uchwały wnioskodawcy nie deklarowali, ze sami opłacą koszty'
Przeciwnie , zapisali, że ma zapłacić ogół członków.

- Mirosław Falkiewicz stwierdził' Że po to się zebraliśmy, Żeby moc wprowadzić poprawki do

uchwały.

- Prezes Dariusz Gębura wyjaśnił, Ze poprawki można było wprowadzaÓ do trzech dni przed
WZCz, a w trakcie obrad juz nie moŻna.

W związku z Wczerpaniem głosów w dyskusji Przęwodniczący Dariusz Kołodyński zarządził
głosowanie nad uchwałą nr 8/2018.

Wynik głosowania nad uchwałąnr 8l20I8

- ilość osób biorącychudziałwWZCz - 67 osób,

- za przyjęciem - 5 głosów,

- przeciw * 62 głosów.

Przewodniczący stwierdziŁ, że uchwała nr 8/2018 nie została podjęta.

Wolne wnioski:

_ Jako pierwszy zabtał głos pan Mirosław Falkiewicz. Powiedział, że w roku 2015 zapadŁa decyzja
o przeprowadzeniu rewita|izacji budynków ptzy ulicy Barlickiego. Zostały wykonane badania
omitologicznę oraz nietoperzy, kosztorysy i zostaŁ pokazany zakres robót' jaki miał być pierwotnie
wykonany. Zębrano prawie I00% podpisów wśród uzytkowników mieszkań, w co zaangaŻowało
się duzo osób. Teraz przyszedł okres realizacji, a mieszkańcy mają informację o ogłoszeniu
przetargów, w których są krótkie terminy. Z kosztorysów wynika, jakie koszty będzie ponosió
kuŻdy budynek. Stwięrdził' ze kosztorysy są niewaŻne, a mieszkańcy ponieśli juz koszty ponad 100
tysięcy.

Prezes Dariusz Gębura wyjaśnił, że ogŁoszono dwa przetargi. W pierwszym wpłynęła tylko jedna
oferta i tylko na częśc zakresu robót, natomiast na drugi przetarg nie wpłynęła Żadna oferta
pomimo maksymalnego przedłuŻęnia terminu realizacji. Prezes poinformował, Że Społdzielnia
wystąpiła do urzędu marszałkowskiego o przedłuŻenie terminu do listopada przyszŁego roku, gdyz
mamy jeszcze prawo do ogłoszeniatrzeciego przetargu. Czekamy na decyĄę.

- Pani Irena Szwed zapytała, dIaczego musiała wpłació kaucję zavłynajmowane mieszkanie.

Prezes Dariusz Gębura wyjaśnił, Ze w rrmowach najmu zawsze są kaucje. Wprowadzono je na
wypadek, gdyby najemca zapomniał płaciĆ czynszu. Dwa lata temu zostały one podwyzszone, ale
Zawsze jest mozliwość wpłaty kaucji naraty' Prezes potwierdziŁ, Że te kaucje zostaną rozltczone
przy wykupie mieszkań.

- Pan Maciej Abram złoŻył wniosek o wykonanie na koszt Spółdzielni likwidacji trawnika ptzed
sklepem mieszczącym się w budynku przy ulicy Bohaterów Września 2. W celu poprawienia
wizerunku osiedla' w miejsce trawy proponuje wysypaó to miejsce kamykami i posadzić kilka
roślin. Uwaza, Że Spółdzielnia powinna to wykonać z pteniędzy, które uzyskuje z azynszu za ten
sklep.

Prezes wyjaśnił, że prace te mogą byó wykonanę tylko za pieniądze zainteresowanej
nieruchomości, na której konto wpływa odpowiednia częśc czynszv płaconego przez najemcę
sklepu.

Zdaniem prezesa zaangaŻowanie w pojedynczą nięruchomość wspólnych środków Spółdzielni
mogłoby się ewentualnie odbyć tylko na podstawie uchwały WZCz o vodzia)e środków zzysku.

g ,L/
/-ł'' 

-*
-'/Zźz' "-



W związku z Wczetpaniem porządku obrad Przewodnicząay Dariusz Kołodyński ogłosił
zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej ,,FAMPA''
w Jeleniej Gorze.
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