
PRoToKoŁ Z OBRAD

Walnego Zgromadzenia Czlonków Spółdzielni Mieszkaniowej,,Fampa''

z dnia 24.O6.Ż017r., gorJz.l4a0

1'Wa1ne Zgromadzenie Członków, które odbyło się 24.06.2017r otworzył P.R'N.S M

Fampa Krzysztof Marcinkowski, stwierdzając, Że w Zgramadzeniu bierue udział zgodnie z

listą obecności 72 osoby.

2. Dokonano wyboru Prezydium. Na Przewodniczącego Zgtomadzenia wybrano Pana

Krzysztofa Marcinkowskiego, na Zastępcę Pana Wojciecha Janika i na sękretarza Panią

Danutę Mrozik. Wszyscy zgłoszeni wyrazili zgodę na udział. w pracach P.W.Z.Cz. w

głosowaniu jawnym zatułierdzono ich wybór jednogłośnie'

3. Przęwodniczący Walnego Zgromadzenia Członków odcz1tał Porządek obrad W.Z.Cz'

4. Pan Tadęusz Zembrowski zaproponował wykreślenie punktu 25,31 oraz uchwałę 22 z

punktu l6- 8 osob 2a,47 przeciw.

Pan Wocis-Krycki Robert wniósł o przeniesienie punktu 18 po punkcie 8- 8 osob za, 4J

przeciw,

Pani Ewa Pypec zawnioskowała, aby punkt 18 przenieść jako ostatni- 16 osob za,38

przeciw,

Porządek obrad został ptzyjęty:47 osob za, 8 głosów przeciw.

5. Przewodniczenie Zgtomadzenia objął Pan Krzyszlof Marcinkowski przedstawiając

Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia CzłoŃów zawańy w Uchwale nr 1, który został

przyjęty w głosowaniu jednogłoŚnie: 70 osób za, 0 przeciw.

6. Przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia Członków SM Fampa z dnia24.06.2016r,

Protokoł po odcz1'taniu przyjęto jednogłośnię_ ]2 osób za, 0 przeciw.
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7' Wybory Komisii Mandatowo-skrutacyjnej, na Przewodniczącą wybrano Panią Solpa

GtaŻynę, na sekrętarzaPantą Uzarska Żwan Grazynę - 72 osób za,0 przeciw.

Do Komisji Uchwał i wnioskow Zaproponowano na Przewodniczącego Pana Wojciecha

Poczynek, na sekretarzaPana Dariusza Kołodyńsktego- 72 osób za' 0 przeciw.

8. Przewodniczący 'Walnego Zgromadzenia udzielił głosu Pręzesowi Zarządu SM

,,Fampa'', który przedstawił zebranym Sprawozdanię z działalności Zarządu za rok 2016.

JednclczeŚnie poinformował' Że zgodnie z informacją przedstawioną w ogłoszeniach o

terminie i porządku obrad Wa1nego Zgromadzenia Członków, Sprawozdanie Zarządu wTaZ Z

pozostałymi materiałami było wyłozone do zapoznania się w siedzibie Społdzielni.

9. Przewodniczący Rady ?an Krzysztof Marcinkowski odczytał list polustracyjny za lata

20 1 4-201, 6 z wnioskami polustracyjnymi.

Na podstawie listu polustracyjnego Zarząd Stwierdził, że ocena działalności Społdzielni

jest dobra.

10. W kolejnym punkcie obrad Komisja Mandatowo-Skrutacyjna w sprawozdaniu

stwierdziła, Że w zebraniu bierze udział 72 członkow i są oni wszyscy uprawnięni do

głosowania'

1 1. Dyskusja nad sprawozdaniem Zatządu zabrali głos:

- Pani Uzarska Żwan Grazyna bardzo dobre rozwtązante w sprawie montazu

elektronicznych wodomierzy w blokach.

12. w głosowaniu nad Uchwałąnr Ż w sprawie:

Zatwierdzenie sprawozdania Zanądu z działalności Społdzielni za rok 2016, przyjęto

jednogłośnie 72 osób za uchwaleniem, 0 przeciw.

Sekrętarz Rady Nadzorczej Mirosław Falkięwicz odczytał sprawozdanie z działalności

Rady Nadz orczej za rok 201512016. Poinformował o wazniejszych tematach posiedzeń Rady

Nadzorczej.

W głosowaniu nad uchwałą nr 3 w sprawie zatwierdzerria Sprarvo zdaniaRady Nadzorczej

za tok 201 5 DA1 6-72 osoby za, 0 przectw.
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Sprawozdanie Finansowe za rok 2016 omówił Wiceprezes Arkadiusz Dacewicz'

Przedstawił waŻniejsze aspekty finansowe, aktywa i pasywa oraz rachunek zysków i strat.

Przedstawił opinię biegłego rewidenta zbadanta sprawozdania finansowego zarck2a16.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 4 w sprawie zatwierdzenia tinansowego zarck2016-

61 głosów za,0 przeciw.

W głosowaniu Uchwały nr 5 ,,o przyjęcie wniosków z lustracji pełnej działalności SM

,,Fampa'' zalataŻ014120|6"- zaprzyjęciem 59 osób, 0 przeciw.

Podjęcie uchwały nr 6 w sprawie udzielenia absolutorium Pręzesowl Zarządu S.M.

,,Fampa'' Dariuszowi Gęburze- 60 głosow za,0 przeciw.

W głosowaniu nad uchwałą nr 7 udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Arkadiusz

Dacęwicz- 60 głosów za,0 przeciw.

Głosowanie nad uchwałą nr 8 udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu SM ,,Fampa''

Stefanowi Jakubowskiemu- 44 głosów za,16 przeciw'

Glosowanie nad Uchwałą nr 9 udzielenie absolutorium CzłoŃowi Zarządu SM ,,Fampa''-

Woiciechowi Kutwinowi- 20 głosów za,38 przeciw.

13. Prezęs Zarządu Dariusz Gębura omówił propozycje zmian w statucie Spółdzielni SM

,,Fampa'' po gorącej dyskusji szczegó|nie dotyczącej ustalęnia zasad opłat za garaŻe oraz

dzierŻawę gruntów pod garazami i innymi lokalami użytkowymi.

14. Walne Zgromadzenie przystąpiło do głosowania nad uchwałami w sprawie zmian w

statucie.

- Uchwała nr 10 w sprawie zmiany treści strony tytułowej oraz $ 1 ust. 2 statutu

63 głosow za,a przeciw,

- Uchwała nr 1 1 w sprawie zmiany treści $ 4 statutu

57 głosów za, a przeciw,

- Uchwała nr 12 w sprawie Zmlany treści $ 1l ust. 5 statutu

57 głosów za,0 przeciw,

- Uchwała nr 13 w sprawie zmiany treści $ 12 ust' 4 statutu

56 głosÓw za, 0 przeciw,

_ Uchwała nr 14 w sprawie wprowadzenia $ 14 punkt 18 statutu
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60 głosów za,0przeciw,

- Uchwała nr 15 w sprawie zmiany treści $ 19 statutu

62 głosów za,0 ptzeciw,

-Uchwała nr 16 w sprawie'zmiany treści $ 20 statutu

59 głosów za. O ptzeciw,

- Uchwała nr 17 w sprawie zmiany treści $ 22a statutu

58 głosow za, 0 przeciw.

- Uchwała nr 18 w spawie zmiany treści $ 38 ust. 3 statutu

59 głosów za,0 ptzectw,

- Uchwała nr 19 w sprawie zmiany treści $ 39 ust. 2 statutu

- 66 głosów za,0 przeciw,

- Uchwała nr 20 w sprawie skreślenia $ 39 ust' 3 statutu

57 głosów za,0 ptzeciw,

- Uchwała nr 21 w sprawie wprowadzenia $ 48 ust. 1 punkt 20 statutu

61 głosów za, a przeciw,

_ Uchwała nr 22 w sprawie zmiany treści $ 69 ust. 2 statutu

23 głosów za,26 przeciw'

- Uchwała rc 23 w sprawie skreślenia $ 69 ust. 5 statutu

49 głosów za,1przeciw,

- Uchwała nr 24 w sprawie zmiany treści $ 74 statutu

56 głosów za,0 ptzeciw,

- Uchwała nr 25 w sprawie zmiany treści $ 98 statutu

53 głosow za,I przeciw,

_ Uchwała ru 26 w sprawie wprowadzenia $ l02 ustępow 5 i 6 statutu

51 głosÓw za, 3 przeciw,

- Uchwała w Ż7 w sprawie zmiany treści $ 106 ust.l statutu

45 głosów za,2ptzeciw,

- Uchwała nr 28 w sprawie zmiany treści $ 107 ust' 1 punkt 1 i 2 statufu

38 głosów za.4 przeciw,

- Uchwała nr 29 w sprawie Zrnlany treści $ 107 ust. 1 pkt 4 statutu
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51 głosow za' I przeciw,

- Uchwała nr 30 w sprawie wprowadzenia pkt 8 w $l07 ust' 1 statutu

52 głosów za,2przeciw,

_Uchwała nr 31 w sprawie zmiany treści $ 108b statutu

51 głosów za, 4 przeciw.

-Uchwała nr 32 w sprawie ptzyjęcia tekstu jednolitego statutu SM ,.Fampa''

48 głosów za,0 ptzeciw,

- Uchwała nr 33 w sprawie kięrunków rozwoju działalności gospodarczej i społecznej

48 głosów za,7 przeciw,

15' Wybory do Rady Nadzorczej: sprawdzono oświadczenia kandydatów z których

następujące osoby mogą być wybierane do Rady Nadzorczej 2017'2020.

- .Iadwi ga P ietr on-Zaremb a

- f)anuta Mrozik

- Magdalena Simlat

- Wojciech Poczynek

- Dariusz Kołodyński

- Wojciech Janik

- Andrzej Szramik

- Mirosław Fa]kiewicz

- Mirosława Zółkiewska

- Uchwała nr 34 w sprawie podziału niewykorzystanej nadwyŻki finansowej zarok2015

34 głosów za, 15 prżeciw,

- Uc]rwała rt 3511 w sprawie poprawki do projektu podziału nadwyzki finansowej za rok

20t6

49 głosow za,0 ptzeciw

Zabrał' głos Pan Mirosław Falkięwicz w sprawie podziału nadwyzki finansowej zarck2016.

Nadwyzka powinna być podzielona tylko na Członków Społdzielni.
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_ Uchwała nr 35 w sprawie podziału nadwyżki finansowej zarok2016

49 głosów za,0 przeciw

- Uchwała nr 36 w sprawie oznaczen:'anĄwyŻszej sumy zobowiązan

44 głosów za,0 ptzeciw

-Uchwała nr 37 w sprawie obctąŻania dłuznikow kosztami windykacji

4ó głosow za,0przecivł

- Uchwała nr 38 w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości- działka nr 8

42 głosów za,2przecłw

- Uchwała nr 39 w sprawie zatwięrdzenia podziału nieruchomości- działka 17lŻ

42 głosów za,0 ptzeciw

- Uchwała nr 40 w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości- działka 1212

46 głosów za,0 przectw

- Uchwała nr 41 w sprawie zmiany załącznika do uchwały WZ,Cz nr XVI z26'06.20|5t

46 głosów za,0 ptzectw

- Uchwała nr 14l20l6w sprawie zbyciakor7źatza i klatki schodowej Barlickiego 11/6

48 głosów za,0 przectw

16. Przedstawienie i omówienie wynikow wyborów do Rady Nadzorczej.

Przewodnicząey Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej Pani Uzarska Żwal GtaŻvna przedstawiła

wyniki wyborów do Rady Nadzorczej na kadencję 20t7'2020

Janik Wojcięch42

Kołodyński Dariusz 34

Mrozik Danuta 49

Pietroń_ Zaremba Jadwiga 3 9

Poczynek Wojciech 38

Simlat Magdalena 36

Szramik Andrzej 36

_ Uchwała w 42 w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej

45 głosów za, a ptzectw
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- Uchwała nr 43 w sprawie wyboru delegata i zastępcy delegata na zjazd Związku

Rewizyjnego SMRP

45 głosów za,0 przeciw

- Uchwała nt 44 w sprawie zrzeczenia się prawa do drogi i terenu pomnika ptzy ul.

Wojewódzkiej- działki I2l4 i lŻl5

43 głosów za,0ptzeciw

_ Uchwała nr 45 w sprawie zbycia udziałów w działce gruntu I2l8 przy ul' Wojewódzkiej 5/1

46 głosów za,0 przeciw

- Uchwała nr 46 w sprawie zbycia udziałow w działcę gruntu 1219 przy ul. Wojewodzkiej 512

46 głosow za,0 przeciw

- Uchwała nr 47 w sprawie zbycia udziałow w działce gruntu I2lI0 przy ul. Wojewodzkiej

513

46 głosow za,0 przeclw

_ Uchwała nr 48 w sprawie zbycia udziałow w dziil'ce gruntu I2lI1 przy ul. Wojewódzkiej

514

48 głosów za,0przeciw

_ Uchwała nr 49 w sprawie zbycia udziałow w działce gruntu l2ll2 przy ul. Wojewódzkiej

515

48 głosów za,0 przectw

- Uchwała nr 50 w sprawie wydzieleniaibezptzetargowego zbycia plawa do działki 1216 na

rzecz wspólnoty Wojewodzkiej 5l6 i 517

6 głosow za,40 przeciw

_ Uchwała nr 51 w sprawie bezprzetargowego zbyciaprawa do działki 43117 ptzy

ul' XX-leci a na rzęcz dzietŻawcy gruntu

15 głosów za,26 przeciw

_ Uchwała nr 52 w sprawie wydzieleni a i sprzedaży gruntu na rzęcz dzterżawcy częŚci działki

2112 przy slłzyżowaniu ulic Bohatęrów Września- Podgorzyńskiej

0 głosów za,34 przeciw

- Uchwała nr 53 w sprawie obnizenia opłaty za dzieńavłę gruntu- działka 2lIŻ przy

skrzyzowaniu ulic B ohaterów Września-Podgorzyńskiej

43 głosów za,0przeciw
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- Uchwała ru- 54 w sprawie sptzedaży lokaiu uzytkowego o powietzchnt 20,46 m2 przy uI'

Bolraterów Września 2

4 głosów za, 4przeciw

17. Wolne wnioski

. ul. Bohaterów Września - ręmont dachrr

ul. Barlickiego - remont dachu

', Lll. Boliatęrów Wrzęśnia wnioskuje o sprzedaŻ gruntu

Wrzęśnia 25 7zabudowanegc garaŻami na działce w pobliżu budynku Bohaterow

wyłączeniem trawnika przy budynku Bohatsrów Wrześniaru 25

Pani ., * XX=lęcia , prosi o ponownę rozpatrzenie niedopłaty za zvrŻycie

Wody w całym budynku za okr'es od 15'05,2016 do 15'05.7017

Wolne wnioski W.Z.Cz. zostały przyjęte następującym stosunkiem głosów: 48 głosów za

przyjęciem uchwały, 0 przeciw.

Sprawozdanie Komis.ii Uchwał i Wnioskow'

}.'1a tym Walne Zgromadzenie Człon]<ów zakończono.

Pan

Pani

Pan

Sekretarz W.Z.Cz, Przewodni eząc>l W .Z.Cz.
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