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Jelenia Góra, 3 1. 10.201 8

PRoToKoŁZ OBRAD

WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁoNKow SM,,FAMPA''
z DNIA 25.10.2018

Walnę Zgromadzenie Członków SM ',FAMPA'' otworzył Członek Rady Nadzorczej
pan Wojciech Poczynek. Poinformował, że Przewodnicząca Rady Nadzorczej pani Ja-

dwiga Pietron-Zaręba zawiesiła swoje członkostwo w Radzie Nadzorczej w zvviązkuz
informacją ottzymarłą od Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP z
dnia 1 0. 1 0.201 8 podpisaneg o ptzez Prezesa Zatządu pana Jerzego Jankowskiego.

Dokonano wyboru Przewodniczącego ZebranlaorazPrezydium. Na Przewodniczącego
Zebrania WZCz wybrano pana Krzysztofa Marcinkowskiego - jednogłośnie. Na za-

stępcę przewodniczącego wybrano pana Tadeusza Rybackiego - jednogłośnie. Na se-

Wetarza zebtaria wybrano panią Violettę Laskowską * jednogłośnie.

Zebrani członkowie WZCz stwierdzili, by nie odcryĘwać list udzielonych pełnomoc*

nictw. Przewodniczący zębrania poinformował, że jest ich 44 sń.
PrzęwodniczącyzebtartiaWZCzzarządziłwyboryKomisji:

a) Komisja mandatowo-skrutacyjna w składzie: Janusz Mazur - jednogłośnie,

Marian Kała - j ednogłośnie.

b) Komisja uchwał i wniosków: Ryszard Worobiec - jednogłośnie, Mirosław
Falkiewicz - j ednogłoŚnie.

Przewodniczący WZCz odczytaŁ porądek obrad. Pan Tadeusz Zembrowski zwrócił
uwagę' że rue zostaŁa umieszczonaw porządku obrad poprawka do projektu Uchwały
nł Z,którabyŁazgŁoszona w terminie 3 dni przed posiedzeniemWZCz, tj.22.10.Ż01,8.

Przewodni czący zębrartia odczytał zgłoszonąpoprawkę do UchwaĘ nr 2 doĘczącąter-
minu wykgnania UchwĄ przezZarząd SM,,FAMP.A" orazpoddał jąpod głosowanie.

Za4p.1.'' gł'9ow.
Przeciw'..r...... głosów.

Poprawka w załączeniu do UchwĄ i Protokołu. Po przyjęciu poprawki do Uchwały nr

2 Przewodniczjcy,poddał pod głosowanie porządek obrad.

za 4of 'rr:"yyn
Przeci w ../.{...l głosów.

Przewodnicząay WZCzzapowiedział głosowanie nad Regulaminem obrad. Poinformo-

wał, Że Regulamin był udostępniany na stronie internetowej Spółdzielni otaz w biurze

Spółdzielni. W nviązku z brakiem uwag do Regulaminu Przewodniczący WZCzpoddał
so ood słosowanie.' 

Z; 4!I. słosow.
Przeciw'.v.....głosów.

Zebrani członkowie WZCz zdecydowali o nieodczytywaniu protokołu zobradWZCzz
dnia 07.09.2018. Protokół był doĘpny na stronie intemetowej Spółdzie'n rr- *,,
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biurze Zatządu SM ,,FAMPA''. Pan Mirosław Falkiewicz miał zastrzezenie do proto-

kofu, w którym w wersji umieszczone na stronie internetowej Spółdzie|ni zostaŁy za-

kreślone imiona i nazwiska' Stwierdził, żenie podlegają one Rozporządzeniu o ochro-

nie danych osobowych (RoDo). W odpowiedzi głos zabrałPrezes Zatządupan Dariusz

Gębura wyjaśniając , że narwiska i imiona sązamieszczone tylko w wersji drukowanej.

oryginalny tekst z imionami i nazwiskami był udostępniony w siedzibie Spółdzielni.

Przewodniczący WZCzpoddał pod głosowanie Protokół-WZCz z dnia01 .09.2018.

zu.t..ó-i:... słosów.
Przeciw ..{.{ głosów.

WZCz zdecydowało o odrzuceniu Protokołu.

8) Komisjamandatowo-skrutacyjna stwierdziła,ŻeWZCz SM,'FAMPA'' zostało zwołane

zgodnie z Ustawą Prawo Spółdzielcze oraz Statutem Spółdzielni SM ,,FAMPA'' i jest

zdolne do podejmowaniaprawomocnych Uchwał. Wszystkich członków Spółdzielni na

dzienŻ5.l0.20l8 jeŚ924 osoby' 'W bieŹącym zebraniu (25.10.2018) bierze udział 106

osób, w Ęm pełnomocnictw 44 sń.
9) Pani Danuta Dąbkowska zadała pytanie ile jest osób nieuprawnionych w Radzie Nad-

zorczej. W odpowiedzi głos zabrał Prezes Zarządupan Dariusz Gęblxa, który poinfor-

mował, ze swoje członkostwo w Radzie Nadzorczej zawiesiła Przewodnicząca RN pani

Jadwi ga P ietr on-Z ar ęb a.

Przewodniczący WZCz zadał pytartie do zebranych członkóW, C4 odczytać pismo od

ZwtązkuRewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP. Zebrani zdecydowali o odczy-

taniu pisma. Przewodruczący zebratia odczytał pismo, które jest w załączeniu do ni-

niejszego Protokołu.
Przewodniczący WZCz poinformował takŻe, że zostaĘ zaskarzone do Sądu okręgo-
Wego w Jeleniej Gótze wszystkie UchwĄ podjęte naWZCzw dniu 07.a9.20I8. Poin-

formował takŻe, ze istnieje termin prawny bezskuteczności tlezwzględnej. Uchwała
podjęta Z naruszeniem prawa jest z mocy prawa nieważna i o jej niewazności nie musi

orzekać Sąd w trybie art. 42 Ustawy Prawo Spółdzielcze * stanowisko Sądu Najwyż-

szego 204.04.1990r. (III CZP 7l9AA SNCP).
Ze względu na mozliwość niezastosowania się do tego terminu prawnego przezwładze

Spółdzielni został złoŻony pozew o ustalenie nieistnienia albo niewazności Uchwał.
10) Przewodniczący WZCz po przeczytaniu Uchwały nr 2 oraz poprawki do tej Uchwały

poddał ją ppd głosowanie'

zu.4.0{'... głosów.

Przeciw ..,Ł.... głosów.

11) Wolne wnioski.
o Pan Wiesław BednarczykzŁoĘŁ wniosek formalny o powołanie Komisji Rewi-

zyjneJWZCz SM ',FAMPA'', która sprawdzi prace Znządu i Rady Nadzorczej
pod kątem przestrzegarlia Ustawy Prawo Spółdzielcze, Ustawy o spółdzielniach

mięszkaniowych, Ustawy o rachunkowości otaz ptzestrzegatia Statutu SM

',FAMPA'' za okres 2aI7-2018. Przewodniczący poddał pod głosowanie zŁo-
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WZCz zarządził wybór Komisji Rewizyjnej WZCz i poddał

słosów.
t

pr7ł
nle.

Z" ....9.t....... głosów.

Przeciw ......a.......... głosów.

o Wniosek pana Wiesława Chodacewicza o oddzielenie działki o oddzielenie

działki od częŚci garuĘ. Prezes Zarządupan Dariusz Gębura poinformował, ze
wniosek złoŻony 02.06.20T8 przepadł podczas poprzedniego WZCz. Przewod-
niczący w|rc,r,poddał go pod głosowanie.

Za ....{!.?'Y...... głosów.

Przeciw .....Ł......... głosów.

o Wniosek pana Wiesława Chodacewicza do Rady Nadzorczej o odwołanie Prę-

zesa Zarządu pana Dariusza Gębury z zajmow anego stanowiska.

zu ....'l,1.'....... głosów.

Przeciw ....,ł'!.4....... głosów'
o Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.

12) Podjęcie decyzji w sprawie przyjęcia do realizacji wolnych wniosków przezZarządSM

',FAMPA'' pod nadzorem Rady Nadzorczej SM ,,FAMPA''. Przewodniczący WZCz
poddał pod ęłosowanie.

Za ...t .j......... głosów

Przeciw ..... 0I.......... głosów.

13)Na tym Walne Zgromadzenie Członków SM ,,FAMPA'' zakończono.

ZaŁączniki:
l. Pismo odZwiązku Rewizyjnego Społdzielni Mieszkaniowych RP.

2. Pismo pana Wiesława Bednarczyka.

3. Poprawka do Projekfu UchwĄ nr 2.

,&lłeda V:lkfra ',]' l,l|łu,ljtt Ułrr ll /
Przewodniczący lŃZCz

$-.

Sekretarz WZCz



ZWlĄZEl( REWIZYJNY
SPoŁDŁl ELN| MIESZKANIoWYCH RP
00-0'13 WABSZAWA
www. zrsrnlp.com.pl

Podpis

odpowiadając na pismo Pana z dnia 14.09.2018r w sprawie członkostwa -
Związek Rewizyj ny Sp ołdzie ln i M i eszkani orłych R P u p rzej m ie wyjaś n ia'

Członkiem spÓłdzielnijest osoba fizyczna, choĆby nie miała zdolności do czynności
prawnych albo miała ograniczoną zdolność do czynności prawnych:
1) ktÓrE przysługuje społdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego;
2)ktÓrej przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu;
3) kiórej przysługuje roszczenie o ustanowienie społdzielczego lokatorskiego prawa do
lokalu mieszkalnego;
4) której przysługuje roszczenie o ustanowienie odrębnej własnoŚci loka|u, zwane dalej
''ekspektatywą własności'' ; lu b
5) będąca załozycielem społdzielni, zzaslrzeŻeniem ust. 9.

Zgodnie z ań. 3 ust. 31.usm członkiem społdzielni moze byc osoba, która nabyła prawo
odrębnej własności lokalu' Właścicielowi lokalu, ktory nie jest członkiem spółdzielni,
przysługuje roszczenie o przyjęcie w poczet członków spÓłdzielni. Przepis art. 'l6 usiawy
z dnia 16 wześnia 1982 r. - Prawo spółdzielcze stosuje się odpowiednio. osoba, ktÓra
nabyła prawo odrębnej własności lokalu' zachowuje członkostwo w spółdzielni.
Ań. 3 ust. 3a. stanowi, że członkiem spółdzielni może być najernca, o którym
mowa w art. 48 ust. 1. Przepisy dotyczące członkostwa właścicieli lokali stosuJe
się odpowiednio.

Z kolei przywołany art. 48 ust. 1 usm stanowi, Że na pisemne żądanie najemcy
spółdzielczego lokalu mieszkalnego, który przed pzejęciem przez społdzielnię
mieszkaniową był mieszkaniem przedsiębiorstwa państwowego, państwowej osoby
prawnej lub państwowej jednostki organizacyjnej, jeżeli najemca był uprawniony do
korzystania z tego lokalu w dniu jego przejęcia, spÓłdzielnia ma obowiązek zawrzeć z
nim umowę przeniesienia własnoŚcilokalu, po dokonaniu przez niego:
Wymieniony ań.48 ust. '1 usm rna zastosowanie do lokali rnieszkalnych przejętych przez
SpÓłdzielnię od Przedsiębiorstwa, nie ma zastosowania do lokali mieszkalnych' które
Spółdzielnia Fampa nabyła od Spółki (właściciela nieruchorności budynkowych) a nie
przejęła od Przedsiebiorstwa Fampa'
Skoro art. 48 ust. 1 nie ma zastosowania, to również nie ma zastosowania art. art. 3 ust.
3a usm.
oznacza to, Że najemca lokalu mieszkalnego nabytego przez SM Fampa od SpÓłki nie
może być członkiem spółdzielni'
W takim przypadku gdy najemca był członkiem spÓłdzielni przed 9.09.201Br., to z dniem
9.09.2017r' utracił członkostwo w Społdzielni z mocy prawa, o czym stanowi art. 4 ustawy
z dnia 2a-07 '2017r. o zmianie ustawy o społdzielniach mieszkaniowych.

ul. Jasna 1

e- mail: zrsmrp@zrsmrp.com. pl

rel.ltax 22 827-69-31
tel.lfax 22 821-29-87

Lustracja:
t"-l./lax 22 828-65-23

Nr konta:
Pekao S.A.
61 124062921111
001 0 4635 4894

REGON 010036591

NIP 525-001-10-07
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Warszawa dnia 1 0.1 0,201 Br.

Wptvnęło dłia t,ł
L dz. 

"ęŁ 
d!ry

tB.
?ćt

(



C

-2-
Z ań.' 4 wynika, ze członek spółdzielni, któremu w dniu wejścia w zycie niniejszej
ustawy nie przysługuje spÓłdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkainego,
spÓłdzielcze własnościowe prawo do lokalu albo prawo odrębnejwłasności lokalu oraz
ktoremu nie przysługuje roszczenie o ustanowienie prawa odrębnejwłasności lokalu lub
roszczenie o ustanowienie społdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,
traci ztym dniem członkostwo w spółdzielni'
Roszczenie o ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu lub roszczenie o
ustanowienie społdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego może wynikaÓ
z ustawy, statutu Społdzielni albo z umowy nabycia nieruchomości z budynkami przez
Społdzielnię.
W istniejącym stanie faktycznym - naszym zdaniem - takie roszczenie nie wynika z
ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Jeśli roszczenie nie wynika ze statutu albo
umowy nabycia nieruchomości od Społki, to najemcy lokali mieszkalnych nabytych od

PREŻES ZAEFóRPz dniem 9.09.2sj8f. (da!a wejścia w zy^cie znowelizowanych przepisÓw) utracili
członkostwo w społdzieln i. W# łrp', "AZ'|JerzyJankawski ' t y' ,'r'L{

Jezeli dana osoba utraciła członkostwo w SpÓłdzielni, to z tym dniem traci rÓwnież

mandat członka Rady Nadzorczej, gdyz zgodnie z przepisem ań. 45 $ 2 ustawy Prawo
spółdzielcze, do Rady Nadzorczej mogą byĆ wybierani wyłącznie członkowie SpÓłdzielni.

W walnym zgromadzeniu biorą udział wyłącznie członkowie społdzielni' osoby
niebędące członkamispołdzielnia nie biorą udziału wwalnym zgromadzeniu członkÓw.

Jeśli członek Spółdzielni kwestionuje podjęte przez Walne Zgromadzenie
uchwały, z uwagi na to, że w walnym zgromadzeniu brały udział osoby nieuprawnione,
moze je zaskarzyc do sądu w trybie ań.42 Prawa spółdzielczego

Przepis ań. 42. $ 1 Prawa spółdzielczego stanowi, ze uchwały walnego
zgromadzenia obowiązują wszystkich członkow spółdzielni oraz wszystkie jej organy.

o tym czy uchwała Walnego Zgromadzenia jest nieważna lub nieistniejąca może
wypowiedzieĆ się wyłącznie sąd rozpałrując powództwo o uchylenie uchwały lub o
stwierdzenie, że uchwała jest nie istniejąca.

Zgodnie z przepisem art.42 $ 6 Prawa spÓłdzielczego, powodztwo powinno byĆ

wniesione w ciągu sześciu tygodni od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia'
W wyjątkowych okolicznościach istnieje jednak mozliwośĆ rozpatrzenia sprawy przez sąd
pomimo przekroczenia terminu' do upływu którego dopuszczalne było wniesienie
powództwa. lstnieją pewne sytuacje, w których pornimo niewniesienia w odpowiednim
terminie powództwa do sądu, co w zasadzie powinno skutkowaÓ odrzuceniem pozwu,
sąd może jednak rozpoznaÓ takie powodztwo. Aby tak się jednak stało muszą byÓ

spełnione trzy warunki:
- utrzymywanie uchwały W mocy, tzn. utrzymywanie i wprowadzanie w życie postanowien
uchwały, wywołałoby dla członka szczegÓlnie dotkliwe skutki natury majątkowej albo
niemająikowej;
- opóŹnienie W zaskarżeniu tej uchwały jest usprawiedliwione wyjątkowymi
okolicznościami;
- opóŹnienie w zaskarŻeniu nie jest nadmierne - od tlznania sądu, opańego o okoliczności
sprawy, będzie zależało czY uzna opóŹnienie za nadmierne czy nie.
Pomimo jednak wystąpienia tych okoliczności, sąd moze jedynie, a nie musi, przyjąÓ
powÓdztwo do rozpoznania. Rozpoznanie powództwa pomimo niedochowania terminu
Zawsze jest zalezne od woli sądu, ktory zł,laŻĄąc na szczegÓlne okoliczności sprawy,
rnoże uznaÓ, iż rozpoznanie jej będzie zasadne. MożliwośĆ taka przypomina nieco

C
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ins$tucję prrywróe.enraprzezsąd terminu sądowego lub procesowegow postępowaniu

sądovt'ym.
Bopiero orzeczenie sądtl ustalające nieistnienie albo niewaŻnośĆ uchwały walnąo
zgromadzenia bądŹ uchylające uchwałę ma moc prawnąwzględemwszystkich członków
spóHzielni oraz wszystkich jej organów (art.42 $ 9 ustawy Prawo spoHzielcze).
WWok uch$ającyuchwałęwalnąo zgromadzenia spółdzielnina podstawie przepisu art.
42 tłlywiera taki skutek, jakby ucfwata w ogóle nie została podjęta (ex tunc). Jednakże
dopóki taki wyrok nie zapadnie, uchwała choÓby była niezgodna z pra}Yem lub
postanowieniami statutu, pozostaje Yvazna iw pełni skutecma.

Dowiadomości:
SM.Fampa"
ooczta @smfam pa. i.o' prą. p l

C
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Jelenia Góra 25 października 2018 roku

WALNE zGRoMADzENlE cZŁoN KÓW
sPÓŁDzlELNl MlEszKANloWE FAMPA

WNIOSEK FORMALNY

W oparciu o uchwatony, Regulamin Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni

Mieszkaniowej Fampa uchwała nr U2018 w związku z 516

pkt I Pozą lrolejnościq Przewodniczqcy Walnego Zgronwdzenią udziela talcże głosu

v, sprawieformalnej'

pkt 2 za sprawę formglną uwain się wniosek o:

ust.6 '.' cytat: ".. wnioski w inłqłch sprawach formalłtych, ftrogqcych mieć

złurczenie dla przebiegu i wyilał obrad .-' koniec cytatu'

Składam wniosekformalnv o powołanie KomisjiWalnego Ęromadzenia Członków Spótdzielni

Mieszkaniowej Fampa w składzie minimum 4 osoboVuYffi, do pneprowadzenia audytu

-T:T:::";#M#"*Ą',"M'."",, 
Cztonków sM Fampa, sprawdzi prace

Rady Nadz orczejiZanąduSM Fampa pod kątem przestrzegania Ustawy Prawo Spótdzielcze,

Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, Ustawy o 
- 
rachunkowości i Statutu SM Fampa

za okres w2(Jll7-2018 roku.

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Fampa zobowiązuje

Radę Nadzorcząi Zanąd SM Fampa do współpracy z Komisją i udostepnienie do wglądu

wszystkich podjętych uchwat, protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej i7arządu SM Fampa

oraz dokumentacji finansowej, fuktur, umóĘ zleceń z wykonawcami, osobami fizycznymi

oraz innych dokumentów na żądanie Komisji Watnego Ęromadzenia Członków 5M Fampa'

Powotana Komisja Walnego Ęromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Fampa,

pneprowadzi audyt Wewnętrzny w Spótdzielni Mieszkaniowej Fampa W okresie:

od dnia 5 listopada 2018 roku do dnia 31sĘcznia 2019 roku'

Po zakończeniu audytu wewnętrznego, Komisja opracuje i pnedstawi protokół:

Walnemu Ęromadzenia Członków SM Fampa,

Radzie Nadzorczej SM FamPa,

ZarządowiSM Fampa.

}elenia Góra 25 październik 2018 rok
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W głosowaniu:
za uchwałą -.. . 4.a./-__..-__-głosów./

Jetenia Góra 21październik 2018 rok.

Zanąd
SM FAMPA
ul. Dw
58-560Jelenia

DoĘczy: Uzupełnienia uchwały nr2I2OL8 na Walne Zgromadzenie

Ęodnie z ZAWlADoMlENlEM Zanądu Spółdzielni Mieszkaniowej Fampa

z dnia 4października 2o18 roku - Łalząd Spółdzielni Mieszkaniowej FAMPA informuje:

Członek ma prawo zgtaszania poprawek do pĘektów uchwał nie później niż na 3 dni

przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia, tj- da22 października 2018 roku, włącznie.

*norr* uzupełnien ie I rozszenenie projektu UchwaĘ nr 7120L8.

Uchwała nr2|2oL8
Walnego Ęramadzenia Członków

Spółdzielni Mieszka niowej FAM PA W Jeleniej Gó rze

z dnia Ż5 październik 2018 roku

Walne Ęromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej FAMPA w Jeleniej Górze

na podstawie art' 38 s1 pkt 10, ustawy z dnia 16 wześnia 198Ż r' - Prawo Spółdzielcze

{tekst jednolity - Dz. U. z 2aa3 roku, poz 1443 oraz s35a ust. 10 Statutu Spółdzielni

Mieszkaniowej FAMPAw Jeleniej Górre, uchwala co następuie:

t. Pneniesienie prawa wieczystego użytkowania wszystkich gruntów,

na których posadowione są garaŻe, w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowei Fampa,

na rzecz'' garażowiczó#'.

Prooonowa ne uzu pełnienie:

I. Ząrzqd Spółdzielni Mieszlrłriowej Fampa przygotuje dolałmenĘ

w spratłlie przeniesienia prawa wieczystego użrytkqunia wszy'stkich gruntów,

ru których posadowione sq garaże w zasobąch Społdzielni Mieszlraniowej Fałnpa,

nf,ł rzecz 'larażowiczółł" i terminie 2s dni, Iiczqc od dflty podjęcia uchwaĘ

i przelraże dohłmenty dawłnciwego Urzęduw Jeleniej Góne donodaniabieg, ryrałłie-
2. Ucłruałąwchodziw życie z dniem podjęcia.

pzeciw uchwa le---- ---- ---?-- ----.f;--_____'głosów.

Uchwata wchodziw życie z dniem podjęcia.

Ma,rłłrx" ilr.,
Pńwodniczący WzczSekretarz WZCz


