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Zarzqdu Spötdzielni Mieszkaniowej ,,FAMPA" w Jeleniej Görze

z dzialalno5ci Spöldzielni w 2017 roku

r. TNFoRMACJA WSTqPNA.

Spöldzielnia Mieszkaniowa ,,FAMPA" w Jeleniej Görze, z siedzibq przy ulicy Dwudziestolecia 3, 58-560
Jelenia Göra, od dnia 19.11.1991 roku jest zarejestrowana w Sqdzie Rejonowym dla Wroclawia
Fabrycznej, lX Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego, pod numerem 0000120703.

Podstawowym przedmiotem dzialalno6ci Spötdzielni - zgodnie z PKD 68.20.2 - jest WYNAJEM
t aARZADZAN I E N r E RU C HOM OsC rAM I WI-AS NYM I LU B DZI E RZAW| ONYM r.

Decyzje zwiqzane z dzialalnoSciq organy Spöldzielni podejmujq wedlug zasad okre5lonych w Statucie
Spöldzielni, przyjqtym w 2007 roku - zpö2niejszymi zmianami.

Najwyzszym organem Spöldzielni jest Walne Zgromadzenie Czlonköw, ktörego kompetencje zostaly
okreSlone w $ 35a Statutu.

Nadzör i kontrolg nad bieZqcq dzialalno6ciq Spöldzielni sprawuje Rada Nadzorcza, dzialajqca
w siedmioosobowym sktadzie iwypelniajqcazadania wynikajqce z $ 40 Statutu.

Bie2qcq pracq Spöldzielni kieruje Zarzqd, ktöry wykonuje obowiqzki wynikajqce ze Statutu
i Regulaminu, poprzez podejmowanie kolegialnych decyzji. Przepisy ustawy z dnia 16 wrze6nia 1982
roku Prawo spöldzielcze, stanowiqce, i2 Zarzqd Spöldzielni jest jej organem wykonawczym, okre6lajq
tak2e zakres obowiqzköw Zarzqdu, ktöry to zakres uzupelniajq postanowienia $ 48 Statutu oraz
Regulaminu Zazqdu, uchwalonego przez Radg Nadzorczq.

Na przestrzeni roku 2017 w sklad Zarzqdu wchodzily nizej wymienione osoby:

llPrezesZarzqdu - Dariusz Ggbura

2lZastqpca Prezesa Zarzqdu ds. ekonomicznych -Arkadiusz Dacewicz

3l Czlonek Zazqdu ds. technicznych - Stefan Jakubowski (od dnia 01.01.2017 roku, do dnia
30.05.2017 roku)

Podstawowym zadaniem w dzialalno5ci Spötdzielni w roku 2017 bylo zarzqdzanie zasobami
mieszkaniowymi oraz zarzqdzanie majqtkiem Spöldzielni i wspölwlaScicieli jako zarzqd powierzony.

W ramach tego zadania Spöldzielnia byla zobowiqzana zapewniö uZytkownikom lokali.

- w zakresie eksploatacji i remontöw zasoböw mieszkaniowych utrzymanie nieruchomo6ci w nie
pogorszonym stanie technicznym i estetycznym, prawidlowe funkcjonowanie instalacji i urzqdzei'r
w budynkach, sprawnq i efektywnq obslugq administracyjnq,

- w zakresie ogrzewania - utzymanie w okresie grzewczym normatywnej temperatury C.O. i C.W.U.
zgodnie z Regulaminem rozliczania kosztöw zu2ycia energii cieplnej za sezon gzewczy.

Zarzqd Spöldzielni na dzieö 31 grudnia 2Q17 roku zarzqdzal'.

1/ 59 budynkami mieszkalnymi, w tym:

al 783 lokalami mieszkalnymi, o powierzchni u2ytkowej 35.726,87 fr2, z ktörych 110 mieszkar'r
stanowilo wlasnoSö wyodrgbnionq.

b/ 4 lokalami u2ytkowymi, o lqcznej powierzchni u2ytkowej 178,52 mz

cl 17 garaäami o powierzchni uZytkowej 292,40 m2, do ktörych ich u2ytkownicy dysponujq
spöldzielczym wlasnoSciowym prawem do lokalu.

dl 46 dzialkami gruntu, w tym:

- 17 dzialkam i zabudowa nym i budynkam i m ieszkal nym i,

- 13 dzialkami zabudowanymi gara2ami,

- 16 dzialkami niezabudowanymi.

-/ -



Zanqd Spöldzielni Mieszkaniowej ,,FAMPA" w Jeleniej Göze dzialal na podstawie:

- Ustawy z dnia 16 wrzeSnia 1982 roku Prawo spöldzielcze (Dz.U. z 2016 r. poz. 21 (z pöZniejszymi
zmianami),

- Ustawy zdnia 15 grudnia 2000 roku o spöldzielniach mieszkaniowych ( Dz.U. 22013 r., poz. 1222
(z pö2niejszymi zmianami),

- Statutu Spöldzielni Mieszkaniowej ,,FAMPA" w Jeleniej Gorze 22007 roku (z pö2niejszymizmianami),

- Regulaminu Zarzqdu SM ,FAMPA" w Jeleniej Gorze oraz innych Regulaminöw, uchwalonych przez
Radq NadzorczE.

W 2017 roku Zauqd odbyl 58 protokölowanych posiedzeö, podejmujqc 246 uchwal dotyczqcych:

- spraw czlonkowsko-mieszkaniowych i najmu lokali - w tym ugöd z dluZnikami,

- przyjgcia do grona czlonköw Spöldzielni,

- skre6lenia z rejestru czlonköw

- przygotowanie projektöw regulaminöw i planöw gospodarczo-finansowych, remontowych i innych,
przedkladanych Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia,

- zmiany wysoko5ci oplat za u2ytkowanie lokali, przedkladane Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia,

- zmiany wysokoSci oplatza dzier2awq gruntu, zgodnie zwylycznymi Rady Nadzorczej,

- zwolanie Walnego Zgromadzenia Czlonköw oraz przygotowanie i skladanie podczas jego trwania
stosownych sprawozdafi z dzialalno5ci,

- przystqpienia do programöw umoZliwiajqcych starania o Srodki unijne,

- pzygotowanie oraz przedstawienie informacji i sprawozdah Radzie Nadzorczej Spöldzielni,

- powolywanie komisji przetargowych i zatwierdzanie wyniköw przetargöw,

- zawieranie umöw, prowadzenie polityki kadrowo-placowej Spöldzielni, wspöldzialanie z organami
administracji, org an izacjam i spöldzielczym i i gospodarczy mi,

W roku 2017, po dokonaniu analizy struktury kosztöw wystgpujqcych w Spötdzielni, Zarzqd wspölnie
z Radq Nadzorczq przyjql rozwiqzania prowadzqce do reorganizacji sluzb Spöldzielni, ograniczenia
kosztöw i uchwalenia stawek oplat w wysoko5ci wystarczajqcej do pokrycia planowanych kosztöw.

W celu zdjqcia z ogölu czlonköw naszej Spöldzielni konieczno6ci wspölfinansowania posiadanych
pzez Spötdzielniq 10 nieruchomo5ci, dzieräawionych pod zabudowg gara2owq osobom prywatnym,
z ktörych 69 osöb nie jest czlonkami SM ,,FAMPA", w roku 2016 utworzone zostaly dla tych
nieruchomoSci odrqbne konta ksiqgowe. Pozwolilo to na indywidualne ewidencjonowanie kosztöw tych
nieruchomoSci oraz otworzylo drogq do ustalenia dla 251 dzier2awc6w gruntu pod gara2e oraz 17 osöb
posiadajqcych spötdzielcze wtasno6ciowe prawa do garaZy takich wysokoSci oplat, ktöre pokryjq
wszystkie koszty Spöldzielni, zwiqzane z posiadaniem tych nieruchomoSci oraz zarzqdzaniem tymi
nieruchomoSciami.

Wspölnie z poprzedniq Radq Nadzorczq przedlo?yliSmy Walnemu Zgromadzeniu Czlonköw SM ,,FAMPA'
w czerwcu 2017 roku projekt uchwaly, ktörego przyjgcie wprowadziloby do statutu odgörnie zasady
ustalania oplat za gara2e - zabezpieczlqc interes ogölu czlonköw naszej Spöldzielni.

Niestety, stanowiqca 10% ogölu u2ytkowniköw gara2y grupa czlonköw naszej Spöldzielni,
zainteresowana utrzymaniem jak najni2szych oplat zmobilizowala sig, przybyla na to Zgromadzenie
i doprowadzila do odrzucenia powy2szego projektu uchwaly (za wprowadzeniem zmian w statucie
glosowaly 23 osoby, natomiast przeciwnych wprowadzeniu do statutu odgörnych zasad ustalania optat za
gara2e bylo 26 osöb).

W zwiqzku z powylszym projekt uchwaly nr 2212017 Walnego Zgromadzenia Czlonköw SM ,FAMPA"
z dnia 24.06.2017 roku w sprawie zmiany treSci ust.2. w $69 sfafufu, nie zostal pzez czlonköw pzyjqty
ijejtreSö nie istnieje w obrocie prawnym.

Wobec powyZszego obowiqzujq dotychczasowe zapisy statutu. Wedlug $ 48 ust.1 . pkt 17l statutu naszej
Spöldzielni, to odpowiedzialny za dzialalno6ö gospodarczq Spöldzielni Zarzqd posiada kompetencje
ustalania wysokoSci oplat dla dzier2awcöw gruntu pod garazami. Ten sam punkt statutu wskazuje Radq
Nadzorczq jako organ, ktöry uchwala zasady ustalania przez Zarzqd wysokoSci tych opNat.

\Nraz z aktualnq Radq Nadzorczq doprowadzili6my do samofinansowania sig nieruchomo6ci
zabudowanych garaZami, wprowadzajqc od dnia 01 listopada2017 roku nowe wysoko6ci stawek oplat za
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garaZe. Dzigki temu dotychczasowe, coroczne dodatkowe obciq2enie zostalo zdjgte z barköw ogötu
czlonköw naszej Spöldzielni i koszty te sq pokrywane tylko przez te osoby, ktöre rzeczywiScie korzystajq
z nieruchomo6ci garaZowych - koszty sprzqtania od dnia 01.04.2016 roku, natomiast koszty ogölne od
dnia 01 .11.2017 roku, tj. od dnia wprowadzenia nowych stawek.

Niestety, niektöre z osöb u2ytkujqcych gara2e nie chcq sig pogodziö z powy2szym. Szukajq one
sposobu powrotu do dotychczasowego - patologicznego i krzywdzqcego ogöl mieszkahcöw stanu. Dla
osiqgniqcia powy2szego celu osoby te angaZujq w swoje, skierowane przeciwko ogötowi czlonköw
naszej SpÖldzielni dzialania nawet miejskiego radnego, sq röwniez zdecydowane doprowadziö do
odwolania czlonka Zarzqdu, a sprawa oplatza gara2e zdominowala inne, wa2niejsze dla ogölu czlonköw
naszej Spöldzielni sprawy.

W zwiqzku z uchwaleniem pzez Gming Jelenia Göra Lokalnego Programu Rewitalizacji, ktöry
swoim zakresem objql ulicq Barlickiego, Zarzqd, z uwagi na zly stan techniczny tych budynköw zlo2yl
w roku 2016 aplikacjg o Srodki z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Wojewödztwa Dol no6lqskieg o 201 4-2020.

Nasz projekt pod nazwq,,Rewitalizacja jedenastu wielorodzinnych budynköw mieszkalnych przy ulicy
Badickiego w Jeleniej G6tze" uzyskal dofinansowanie - zrefundowana ze Srodköw unijnych zostanie
polowa z planowanych na kwotq 1 .714.591 ,36 zl kosztöw inwestycji.

W zwiqzku z ogloszeniem przez Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej
konkursu o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego lnfrastruktura i Srodowisko 2014-2020,
z my5lq o trzydziestu jeden budynkach naszej Spöldzielni czekajqcych na ocieplenie, w miesiqcu grudniu
2017 roku zlo2yli6my projekt pod nazwq: ,,Wzrost efektywno5ci energetycznej 31 wielorodzinnych
budynköw mieszkalnych, zlokalizowanych w Jeleniej Görze pzy ulicach: Bohateröw WzeSnia 1939r.,
Dworcowej, Hirszfelda, Jagiellofrskiej i Wojewödzkiej". Rozstrzygnigcie tego konkursu jest planowane na
miesiqce sierpieh - wrzesief 2018 roku.

Znaczne zadlu2enie po roku 2014 niektörych budynköw na funduszu remontowym spowodowalo,
2e w skali Spöldzielni bardzo malo Srodköw bylo do dyspozycji na realizacjg remontöw:

. (88.226,7521na koniec roku2014;

. 737 .623,96 zl na koniec roku 2015

. 936.103,05 zl na koniec roku 2016),

co spowodowalo koniecznoSö ograniczenia zakresu roböt remontowych do takich, ktöre wymagane byly
ze wzglgdöw bezpieczefstwa oraz bezawaryjnego funkcjonowania instalacji tak, aby zgromadziö Srodki
na realizacjq wigkszych remontöw

Zarzqd i Rada Nadzorcza podwy2szyla stawki oplat na fundusz remontowy 27 budynköw, aby szybciej
zebraly konieczne do realizacji ich remontöw Srodki.

W latach 2018 i 2019 niezbgdne bqdzie takie gospodarowanie Srodkami funduszu remontowego,
ktöre umo2liwi:

o realizagg w roku 2018biezqcych, pilnych orazwa2nych dla mieszka6cöw remontöw,

o realizagg w roku 2018 projektu ,,Rewitalizacja jedenastu wielorodzinnych budynköw mieszkalnych
przy ulicy Barlickiego w Jeleniej Görze",

. realizacie w roku 2019 projektu pod nazwq. ,,Wzrost efektywno6ci energetycznej 31

wielorodzinnych budynköw mieszkalnych, zlokalizowanych w Jeleniej Görze przy ulicach:
Bohateröw Wze6nia 1939r., Dworcowej, Hirszfelda, Jagielloöskiej i Wojewödzkiej" - w przypadku
otzyman ia dofinansowania ze Srodköw u nij nych.

I I. SPRAWY CZI-ON KOWSKO-M I ESZKAN IOWE.

W roku 2017 Zarzqd kontynuowal wyjaSnianie zaniedbanych przez lata spraw czlonkowskich, glöwnie
losu osöb, ktöre widnialy w Rejestrze czlonköw, chocia2 nie posiadaly prawa do zadnego z lokali
w budynka ch zarzqdzanych przez SM,, FAMPA".

Na podstawie wyniköw tych dziatahZarzqd skreSlil z rejestru czlonköw kolejne 54 osoby, ktöre zmarlych
lub spzedaly mieszkania.

-3-



JednoczeSnie 46 osöb zlo2ylo deklaracje czlonkowskie i zostaly ptzez Zazqd przyjgte do grona
czlonköw naszej Spöldzielni.

W dniu 09 wrzeönia 2017 weszla w zycie ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku o zmianie ustawy
o spöldzielniach mieszkaniowych, ustawy - Kodeks postqpowania cywilnego oraz ustawy - Prawo
spöldzielcze.

Na mocy tej ustawy, z dniem 09 wrze6nia2017 roku 289 osöb nie posiadajqcych 2adnych praw do lokalu
w zasobach naszej Spöldzielni, automatycznie stracilo posiadane do tego dnia czlonkostwo.

Z drugiej strony 360 osöb posiadajqcych prawa do lokali, ktöre to osoby nigdy wcze6niej nawet nie
wnioskowaly o przyjqcie w poczet czlonköw, na mocy tej samej ustawy, z dniem 09 wrzeSnia 2017 roku
automatycznie zostalo czlonkami naszej Spöldzielni.

Na dzieö 31 grudnia 2017 roku Spöldzielnia Mieszkaniowa,,FAMPA" liczyla 872 czlonköw.

Ustawa zdnia 20 lipca 2017 roKu o zmianie ustawy o spöldzielniach mieszkaniowych, ustawy - Kodeks
postqpowania cywilnego oraz ustawy Prawo spöldzielcze zlikwidowala w spöldzielniach
mieszkaniowych fundusz udzialowy. Na mocy tej ustawy z dniem 31.12.2017 roku przeksiqgowaliSmy
wszystkie Srodki z tego funduszu na konto rozrachunköw dlugoterminowych. Osobom, ktöre przestaNy
byö czlonkami naszej Spötdzielni i zlo2yly pisemne wnioski o zwrot wplaconych niegdy5 udzialöw
wyplaciliSmy ich pieniqdze wcze6niej, przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za rok 2017 - na
podstawie opinii, jakqZwiqzek Rewizyjny wystawil w odpowiedzi na nasze zapytanie.

Spöldzielnia realizowala na biezqco wnioski o przeksztalcenie wlasno5ciowych praw do lokali
w odrqbnq wlasno5ö, zgodnie z ustawq z 15 grudnia 2000 roku o spöldzielniach mieszkaniowych. W roku
sprawozdawczym zostalo zawartych 11 aktöw notarialnych pzeniesienia lokali mieszkalnych w odrqbnq
wlasnoSö.

Na dzieh 31.12.2017 roku w zasobach Spöldzielni 110 lokali mialo status odrqbnych nieruchomo6ci
lokalowych, co stanowi 14,05% zasoböw mieszkaniowych, bqdqcych w zarzqdzie Spöldzielni
Mieszkaniowej ,,FAMPA" w Jeleniej Görze.

Na przestzeni lat 2011-2Q17 z majqtku Spöldzielni wyodrqbniono lokale mieszkalne o lqcznej
z pomieszczeniami przynaleänymi powierzchni 5.593,28 m2. WaSciciele powyäszych lokali otrzymali
röwnieZ udzial w gruncie - w lqcznej wysokoSci 10.228,52 m2. Powy2sze zmiany obrazuje zalqcznik -
Tabela nr 1

Przedstawione w Tabeli nr 1 dane dotyczqce roku 2017, obejmujq pigö wynajmowanych wczeSniej lokali,
sprzedanych w roku 2017 na podstawie Uchwaly XVlll WZCz z dnia 26.06.2015r.

III. KOSZTY I PRZYCHODY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ.

Wielko6ö rocznych przychodöw z tytutu eksploatacji, przychodöw finansowych oraz operacyjnych na
dnier'r 31.12.2017 roku obrazuje zalqcznik - Tabela nr 2.

Wielko6ö rocznych kosztöw rodzajowych, finansowych i operacyjnych na dzieh 31.12.2017r zawarte sq
w zalqczniku - Tabeli nr 3.

Nadwy2kg przychodöw nad kosztami z tytulu utrzymania i eksploatacji poszczegölnych nieruchomo5ci na
dnieri 31.12.2017 roku obrazuje zalqcznik -Tabela nr 4.

Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi sq ewidencjonowane i rozliczane dla kazdej nieruchomo6ci
- zgodnie z ustawq o spöldzielniach mieszkaniowych oraz uregulowaniami Statutu Spöldzielni.

Stosownie do zapisöw ustawowych i statutu, r62nica migdzy kosztami eksploatacji i utrzymania danej
nieruchomo6ci, a przychodami z oplat z tego tytulu, zwigksza odpowiednio przychody lub koszty
eksploatacji i utzymania tej nieruchomoSci w roku nastgpnym

Przeprowadzona w miesiqcu sierpniu 2017 roku przezZarzqd Spöldzielni na polecenie Rady Nadzorczej
analiza planowanych kosztöw i przychodöw w latach 2017 i 2018 wykazywala konieczno5ö korekty
stawek oplat na pokrycie kosztöw eksploatacji podstawowej dla poszczegölnych nieruchomo5ci.
W zwiqzku z powy2szym Zarzqd przedstawil Radzie Nadzorczej projekty uchwal aktualizujqcych
wysoko6ö oplat na pokrycie kosztöw eksploatacji i remontöw. W wyniku powy2szego:

- podwy2szono stawkg oplaty eksploatacyjnej dla 128 lokali mieszkalnych, le2qcych w trzech
nieruchomo6ciach,
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- obniZono stawkq optaty eksploatacyjnej dla 234 lokali mieszkalnych, lezqcych
nieruchomoSciach,

- pozostawiono niezmienionq stawkg oplaty eksploatacyjnej dla 421 lokali mieszkalnych,
w pigciu nieruchomo5ciach,

w pigciu

le2qcych

Nowe stawki oplatza uzytkowanie mieszkari obowiqzujq od dnia 01 stycznia 2018 roku.

IV. KOSZTY NIERUCHOMOSCI ZABUDOWANYCH GARAZAMI.

Z uwagi na fakt, ze ostatni rok dzialania Spöldzielni zostal zdominowany przez dotyczqce wysoko5ci
oplat protesty osöb u2ytkujqcych gara2e zlokalizowane na nieruchomo5ciach Spöldzielni, sprawie tej
poSwigcamy osobny rozdzial niniejszego sprawozdania.

Dziesigö lat po ostatniej regulacji czynszu za gara2e, od dnia 01 listopada 2017 roku dla dziezawcöw
gara2y, a od dnia 01 grudnia 2017 roku dla osöb posiadajqcych spöldzielcze wlasnoSciowe prawo do
gara2y obowiqzujq nowe wysokoSci stawek oplat.

Ponizej pzybli2amy koszty, jakie u2ytkownicy 251 gara2y sq obowiqzani pokrywaö:

- podatek od nieruchomoSci -wyznaczony uchwalq 234lXXXll.2016 Rady Miasta Jeleniej Göry.

Koszt podatku za powierzchnie wszystkich dzialek gruntu zabudowanych gara2ami wynosi 6.729,- zl.
rocznie.

Koszt podatku od lqcznej powierzchni wszystkich gara2y murowanych wynosi 34.646,- zlotych rocznie.

Kaäda z dziesiqciu dzialek zabudowanych gara2ami posiada odrgbnq, indywidualnq wysoko6ö tych
kosztöw

- wieczyste u2ytkowanie gruntu oplata za lqcznq powierzchniq wszystkich dzialek gruntu
zabudowanych gara2ami w 2017 roku wynosila 7.958,- zlotych rocznie. Prezydent Miasta przyslal nam
wypowiedzenia dotychczasowych wysoko5ci oplat, podwyZszajqc oplatg na kolejne lata. Wedlug tych
decyzji, zwiqzanych ze wzrostem warto5ci gruntöw oraz zmianq sposobu ich uzytkowania (wcze6niej
widnialy w rejestrach jako tereny mieszkaniowe) Spöldzielnia za wieczyste uzytkowanie dzialek
zabudowanych garaZami bgdzie musiala placiö: w 2018 roku - 15.916,- zl; w 2019 roku - 31.195,- zl;
w 2020 roku - 46.554,- zl. Sprawg uaktualnionych po dwudziestu piqciu latach warto6ci gruntöw
konsultowali6my z dwoma rzeczoznawcami majqtkowymi, dzialajqcymi niezale2nie od siebie.
Rzeczoznawcy uznali, 2e wskazane w operatach zamöwionych pzez Gming warto6ci gruntöw
zabudowanych garaZami sq ni2sze od ich cen rynkowych. Sporzqdzona na nasze zlecenie lnformacja
o wartoSci rynkowej dwöch najwiqkszych nieruchomo6ci gara2owych wskazuje, 2e podane w operatach
Gminy warto6ci oscylujq poniZej cen Srednich w Jeleniej Görze: Srednia cena dzialek pod zabudowq
mieszkaniowq wynosi 88,10 zllm2 (przy widelkach od 50,00 do 124,0Q zlotych), natomiast örednia cena
dzialek pod zabudowq uslugowq oscyluje w pzedziale od 100,00 do 250,00 zlotych iwynosi 180,00
zllm2. Sporzqdzone na zlecenie Gminy operaty wyznaczyly niZsze ceny dzialek, w wysokoSci: 74,23
zllm2 oraz 84,57 zllm2, zaleZnie od usytuowania dla dzialek zabudowanych gara2ami, a 122,68 zllm2
oraz 155,15 zllm2 dla gruntöw pod dzialalno5ö uslugowq.

Podstawq zaskar2enia decyzji Prezydenta mo2e byö jedynie uznanie na podstawie opinii
tzeczoznawcöw majqtkowych, 2e warto6ci gruntöw zostaly zawy2one. Wobec powy2szego Zazqd mial
prawnq mo2liwoSö zaskar2enia decyzji Prezydenta Miasta tylko w jednym przypadku - kompleksu gara2y
lezqcym na terenie objqtym ochronq konsenvatora zabytköw przy ulicy Barlickiego. Sprawa jest w trakcie
rozpatrywania pzez Samorzqdowe Kolegium Odwolawcze w Jeleniej Göze.

Podwy2ki oplat za wieczyste uZytkowanie gruntöw bgdziemy sukcesywnie uwzglqdniaö w naliczeniach
oplat za garaäe w kolejnych latach, a zaczqli5my to czyniö od miesiqca lutego 2018 roku.

Ka2da z dziesiqciu dzialek zabudowanych gara2ami posiada odrgbnq, indywidualnq wysoko5ö tych
kosztöw.

- sprzqtanie terenu, koszenie trawy - koszty te sq cenq rynkowq, ustalonq w roku 2016 indywidualnie
dla kazdej nieruchomo5ci zabudowanej garaZami - w drodze przetargu nieograniczonego,
przeprowadzonego w miesiqcu marcu 2016 roku.

Akcentujemy, 2e wszystkie nieruchomoSci Spöldzielni muszq byö calkowicie objgte umowq
o Swiadczenie uslug utrzymania czysto5ci dla ochrony Spöldzielni i jej czlonköw z tytulu
odpowiedzialno6ci cywilnej za wypadki i szkody na majqtku i zdrowiu wobec osöb trzecich.
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Ka2da z dziesiqciu dzialek zabudowanych gara2ami posiada odrgbnq, indywidualnq wysoko6ö tych
kosztöw

- koszty ogölne Spötdzielni (koszty zarzqdzania) - to koszty zarzqdzania Spöldzielniq, jej majqtkiem
oraz koszty obslugi mieszkaficöw: koszty biura (czynsz, ogrzewanie, telefony, Swiatlo, woda,
wyposa2enie i materialy biurowe, oplaty pocztowe, sqdowe i skarbowe, koszty obslugi przez firmy:
informatycznq, ksiqgowq i prawniczq) wynagrodzenia pracowniköw i zarzqdu (lqcznie 3+l= pigö osöb),
ryczafty Rady Nadzorczej (7 osöb), oplaty na Zwiqzek Rewizyjny i Krajowq Radq Spöldzielczq, koszty
lustracji i badai bilansu, koszty ubezpieczenia calego majqtku Spöldzielni itp.

lnformujemy, 2e dotychczas, pomimo iz sluzby SpöNdzielni tak samo zajmujq siq i odpowiadajE za
wszystkie nieruchomoSci, kosztami ogölnymi obciq2ani byli tylko u2ytkownicy mieszkafi. WysokoSö tego
obciqzenia od dwöch lat sukcesywnie obnizamy.

Wyja6niamy,2e wszystkie lokale mieszkalne i uzytkowe, a od dnia 01 .11.2017 roku röwniez gara2e,
mieszczqce siq na terenach zarzqdzanych przez SM ,,FAMPA", biorq w röwnym stopniu udzial
w pokrywaniu tych kosztöw.

Nie ma innego, ustawowego sposobu ich rozliczania, jak udzialem powierzchni lokalu - röwnq stawkq
oplat za ka2dy m2 od wszystkich lokali zlokalizowanych na nieruchomo6ciach bqdqcych pod zarzqdem
SM ,,FAMPA'.

- fundusz remontowy - zostal naliczony dla 17 osöb, uZytkujqcych garaäe na podstawie spöldzielczego
wlasno6ciowego prawa do lokalu. Spöldzielnia musi zebraö fundusze na oplacenie przyszlych remontöw,
ktörych wymagajq budynki mieszczqce tych 17 gara2y.

V. GOSPODARKA FUNDUSZEM REMONTOWYM.

Zarzqd Spötdzielni, wypelniajqc ustawowy obowiqzek utrzymania nieruchomo5ci bqdqcych w jego
zarzqdzie w stanie nie pogorszonym, prowadzil najpilniejsze prace remontowe. Roboty te byly zlecane
wykonawcom wylonionym na podstawie obowiqzujqcego w Spöldzielni Regulaminu.

Zgodnie z postanowieniami Statutu, Spöldzielnia prowadzi wyodrqbnione fundusze remontowe dla
poszczegölnych budynköw.

Rozliczenie finansowe Funduszu Remontowego za 2017 rok oraz koszt wykonanych roböt remontowych
obrazuje zalqcznik - Tabela nr 5

Stan Srodköw na funduszu remontowym, jakie poszczegölne budynki posiadaly na koniec minionych
pigciu lat obrazuje zalqcznik - Tabela nr 6.

VI. GOSPODARKA FINANSOWA.

Spöldzielnia Mieszkaniowa ,,FAMPA' w Jeleniej Görze jest zobowiqzana do prowadzenia ksiqg
rachunkowych i sporzqdzania sprawozdania finansowego zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowo6ci
z 29 wrzeinia 1994 roku. Obowiqzek spozqdzania sprawozdania finansowego wynika z arl. 45
powyZszej Ustawy. Sprawozdanie sporzqdza sig na dzieö bilansowy.

Zarzqd na mocy art. 49 ustawy wrazz rocznym sprawozdaniem finansowym obowiqzany jest spozqdziö
sprawozda nie z dzialalnoSci Spöldzieln i.

Sprawozdanie finansowe zawiera :

- Wprowadzenie do sprawozdania finansowegoza20lT rok,

- Bilans za rok obrotowy 2017,

- Rachunek zysköw i strat za rok2017,

- Dodatkowe informacje i obja6nienia do sprawozdania finansowego za rok2017.

Bilans za okres 01 stycznia - 31 grudnia 2017 roku zamyka sig po stronie aktywöw i pasywöw kwotq
16,483,034,18 zlotych
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Nadwyzka przychodöw nad kosztami z tytulu eksploatacji i utrzymania nieruchomo6ci mieszkaniowych
(bez funduszu remontowego) w minionych latach wyniosla:

-w 2017 r: + 36.714,46 zl

-w 2016 r: + 149.121,63 zl

-w 2015 r: + 62.904,39 z+

-w 2014r: - 55.952,27 zl

-w 2013 r: - 69.853,23 zl

Nadwy2ka bilansowa (zysk netto) w roku 2017 wyniösl 155.954,91 zl izgodnie z $102 Statutu podlega
podzialowi na podstawie Uchwaly Walnego Zgromadzenia Czlonköw.

Zdarzenia finansowe, ktöre mialy miejsce w 2017 roku zostaly zawarte w Sprawozdaniu finansowym,
z ktörym mieli Paistwo mo2liwoiö zapoznaö siq pzez okres minionych tygodni, a ktöre zostanie
Paistwu jeszcze przybliZone w dalszej czg6ci dzisiejszego Zgromadzenia.

lnformacje liczbowe przedstawione w sprawozdaniu za rok 2017 zapewniajq poröwnywalno5ö
najwa2niejszych danych zawartych w sprawozdaniu finansowym 2a2016 rok.

Spötdzielnia prowadzi gospodarkg finansowq w oparciu o Srodki wlasne. Zobowiqzania za dostawy,
roboty remontowe i uslugi regulowane sq terminowo.

Spöldzielnia nie posiada kredytöw bankowych i zadluzefi.

Dla zwiqkszenia efektywno6ci gospodarki finansami, w miesiqcu listopadzie 2Q17 roku Zarzqd przeniösl
wszystkie wolne Srodki finansowe z rachunku bie2qcego, na rachunek lokat w innym banku, oferujqcym
lepsze warunki. Na dotychczasowym rachunku bankowym utrzymujemy tylko taki stan Srodköw, ktöry
gwarantuje oplacenie bie2qcych zobowiqzah Spöldzielni wobec jej Kontrahentöw.

vil. SYTUACJA MAJATKOWA I FINANSOWA.

Na dzieh 31 grudnia 2017 roku Zarzqd dysponowal nastqpujqcymi Srodkami pienig2nymi:

- kasa: 138,04 zl

- stan konta bankowego: 109.396,55 zl

- lokaty terminowe: 2.800.147.95 zl

RAZEM: 2.909.682,5421

VI I I. ZATRU DN I EN I E. SWIADCZEN IA PRACOWN ICZE.

Schemat organizacyjny Spöldzielni, zatwierdzony Uchwalq Rady Nadzorczej w 2016 roku zostalw roku
2Q17 zmieniony dwukrotnie, w miesiqcach: maju i sierpniu.
Obecnie schemat organizacyjny Spöldzielni Mieszkaniowej "FAMPA" 

przedstawia sig nastgpujqco:

Wal ne Zgromadzen ie Czlonköw

Prezes Zarzqdu

Specjalista ds.
windykacji, czynszöw

iczlonkowsko-
mieszkaniowych

Zastgpca
Prezesa Zarzqdu

ds.
ekonomicznych

Specjalista ds.
technicznych

Konsenruator
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Lp. stanowisko lmiq i nazwisko Okres zatrudnienia Wymiar etatu
Lqczne

wynagrodzenie
BRUTTO

w roku 2017

1 Prezes Zanqdu Dariusz Ggbura Caly rok2Q17 caly etat 62.660,00 zl

2
Zastgpca prezesa
Zazqdu ds.
ekonomicznych

Arkadiusz
Dacewicz

Od 01 .01.2017n -

do 31.07.2017r. 2i3 etatu
42.723,74 zlOd 01 .08.2017r. -

do 31.12.2417r. 314 etalu

3
Zastqpca prezesa
Zarzqdu ds.
technicznych -
lnspektor nadzoru
budowlanego

Stefan Jakubowski Od 01 .01.2017r. -
do 30.06.2017r. 2/3 etatu 2Q.481,44 zl

4 3pecjalista ds. windykacji, czynszöw i

:zlon kowsko-m ieszkan iowych Caly rok2017 caly etat

5 jpecialista ds. technicznvch Calv rok2017 etat

6 (onsenruator Calv rok2O17 calv etat

W okresie sprawozdawczym zatrudn ienie ksztattowalo sig nastqpujqco:

W okresie sprawozdawczym Zarzqd:

- ptzyjEt rezygnacjg z pracy jednego pracownika - inspektora nadzoru budowlanego,

- z uwagi na skromne mo2liwo6ci finansowe Spöldzielni do pozyskania na etat osoby z odpowiednimi do
sprawowania nadzoru inwestorskiego kwalifikacjami, wylonil w drodze przetargu nieograniczonego
i podpisal umowq na Swiadczenie wielobran2owych uslug nadzoru inwestorskiego zfirmqzewnqtrznq.

Uslugi ksiqgowe Swiadczy dla Spötdzielni firma zewnqtrzna.

Z uwagi na rotacjq kadr, nie okreSlamy tu Sredniej ilo6ci zatrudnionych pracowniköw, a tym samym
Sredniej ptacy.

Spötdzielnia nie tworzy Zakladowego Funduszu Swiadczeö Socjalnych.

Wynagrodzenia.

Wynagrodzenia czlonköw Zarzqdu ustalane sq w oparciu o Uchwaly Rady Nadzorczej, natomiast
pracowniköw - wedlug Regulaminu Wynagradzania i Uchwalami Zarzqdu.

IX. ZALEGLOSCI Z TYTUT-U UZYTKOWANIA LOKALI I ICH WINDYKACJA.

Zadlu2enie z tytulu oplat za uZytkowanie lokali mieszkalnych oraz gara2y obrazuje zalEcznik - Tabela nr
7.

W Spöldzielni podejmowane sq nastqpujqce dzialaniazwiqzane z windykacjq nale2noSci:

- comiesiqczne informowanie osöb zalegajqcych z platno6ciami o stanie zadlu2enia,

- wezwanie do zaplaty ( 3-miesigczna zalegloSÖ),

- ostateczne wezwanie do zaplaty ( O-miesiqczna zalegNo5ö),

- kierowanie sprawy do Sqdu,

- wezwanie o zaplatq po wyroku,

- skierowanie sprawy do egzekucji komorniczej.
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Osobom o niskich dochodach, spelniajqcych wymogi Ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach
mieszkaniowych i Rozporzqdzenia Rady Ministröw z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie dodatköw
mieszkaniowych, Urzqd Gminy w Jeleniej Gorze przyznaje dodatki mieszkaniowe.

W roku 2017 z tytulu zaleglo5ci czynszowych:

- do sqdu skierowano 7 spraw na kwotg 14.882,45 zl,

- w 2 sprawach uzyskano nakaz zaplaty,

- 5 spraw na kwotq 12.648,0121skierowano do egzekucji komorniczych,

- zawarto 6 ugöd na splatq zadlu2enia, z czego 2 zadluäenia zostaly splacone w calo5ci. W zwiqzku
z niedolzymaniem warunköw ugody, 1 sprawq skierowano do sqdu, a 1 do egzekucji komorniczej.

- 1 egzekucja z nieruchomo6ci zakoitczyla sig sprzedaZq mieszkania przy ulicy Barlickiego 1113,

- wszczqto 2 sprawy o eksmisjg, z ktörych jednq wycofano w zwiqzku ze zdaniem lokalu do Spöldzielni.

- 1 sprawg wycofano z sqdu w zwiqzku z calkowitq sptatq zadluZenia.

Na podstawie art. 83 ust.2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spöldzielniach mieszkaniowych oraz
zgodnie z $ 29a Statutu Spöldzielni, w 2017 roku odbyly sig dwa Walne Zgromadzenie CzlonkÖw
Spöldzielni Mieszkaniowej ,,FAMPA" W Jeleniej G6rze.

Walne Zgromadzenia Czlonköw, zgodnie z Uchwalqnr 6912017 Zarzqdu z dnia 27.04.2017 r. odbyly sig
24 czewvca2017 roku.

W Walnym Zgromadzeniu Czlonköw, ktöre odbylo sig w pierurrszym terminie, wedlug listy obecno6ci
i Protokolu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej uczestniczyloT2 czlonköw na 810 uprawnionych, tj. 8,9 %.

Uczestniczqcy W Walnym Zgromadzeniu Czlonkowie Spöldzielni glosowali nad Uchwalami ujgtymi
w porzqdku obrad w nastgpujqcy sposÖb:

- Uchwala nr 112C-17: uchwalenie Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Czlonköw

za Uchwalq - 70 glosöw

przeciw - 0 glosöw

- Uchwala nr 212017: zatwierdzenia sprawozdaniaZarzqdu SM "FAMPA" za rok 2016.

za UchwatE-72 glosöw

przeciw - 0 glosöw

- Uchwala nr 312Q17: zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej SM "FAMPA"'

za Uchwalq - 72 glosöw

pzeciw przyjqciu - 0 glosöw

- Uchwala nr 412017: zatwierdzenie sprawozdanie finansowego, w sklad ktdrego wchodzi:

a/ wprowadzenie do Sprawozdania finansowego za rok 2016,

b/ bilans zarok2A16, zamykajqcy siq po stronie aktywöw ipasywöw kwotq 16.119.916,112l,

c/ rachunek zysköw i strat za rok2016,

d/ informacja dodatkowa i obja6nienia.

za pzyjqciem Uchwaly - 61 glosÖw

przeciw - 0 glosöw

- Uchwala nr 512017 przyjqcie wniosköw z lustracji pelnej dzialalno5ci SpöldzielnizalaLa2014-2016,

za Uchwalq - 59 glosöw

przeciw przyjqciu - 0 glosöw
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- Uchwala nr 612017: udzielenie absolutorium Prezesowi Zarzqdu SM "FAMPA" Dariuszowi Gqburze za
okres 01.01.2016 do 31.12.2016.

za udzieleniem absolutorium - 60 glosöw

za nie udzieleniem absolutorium - 0 glosöw

- Uchwala nr 712016: udzielenie absolutorium Z-cy Prezesa Zarzqdu SM "FAMPA" Arkadiuszowi
Dacewiczowi za okres 01.01.2016 do 31 .12.2016.

za udzieleniem absolutorium - 60 glosöw

za nie udzieleniem absolutorium - 0 glosöw

- Uchwala nr 812017: udzielenie absolutorium Czlonkowi Zarzqdu SM "FAMPA" Stefanowi
Jakubowskiemu za okres 10.03.20'16 do 31 .12.2016.

za udzieleniem absolutorium - 44 glosÖw

za nie udzieleniem absolutorium - 16 glosÖw

- Uchwala nr 912017: udzielenie absolutorium Czlonkowi Zazqdu SM "FAMPA" Wojciechowi Kutwinowi
za okres 01.01.2016 do 29.01 .2016.

za udzieleniem absolutorium - 20 glosÖw

za nie udzieleniem absolutorium - 38 glosöw

- Uchwala nr 1012017: w sprawie zmiany tre6ci strony tytulowej oraz zapisu $ 1 ust.2. Statutu Spöldzielni
Mieszkaniowej ,,FAMPA" w Jeleniej Göze.

za przyjqciem Uchwaly - 63 glosöw

przeciw - 0 glosöw

- Uchwala nr 1112017: w sprawie zmiany tre5ci $ 4 Statutu Spöldzielni Mieszkaniowej ,,FAMPA" w Jeleniej
Göze.

za przyjqciem Uchwaly - 57 glosöw

przeciw - 0 glosöw

- Uchwala nr 1212017: w sprawie zmiany tre5ci ust.S. w $ 11 Statutu Spöldzielni Mieszkaniowej ,,FAMPA"
w Jeleniej Görze.

za przyjqciem Uchwaly - 57 glosöw

przeciw - 0 glosöw

- Uchwala nr 1312017: w sprawie zmiany treSci ust.4. w $ 12 Statutu Spötdzielni Mieszkaniowej ,,FAMPA"
w Jeleniej Göze.

za przyjqciem Uchwaly - 56 glosöw

przeciw - 0 glosöw

- Uchwala nr 1412017: w sprawie wprowadzenia punktu 18/w $ 14 Statutu Spöldzielni Mieszkaniowej
,,FAMPA" w Jeleniej Görze.

za przyjqciem Uchwaly - 60 glosöw

pzeciw - 0 glosöw

- Uchwala nr 1512017: w sprawie zmiany treSci $ 19 Statutu Spöldzielni Mieszkaniowej ,,FAMPA"
w Jeleniej Görze.

za przyjqciem Uchwaly - 62 glosöw

przeciw - 0 gtosöw

- Uchwala nr 1612017: w sprawie zmiany tre6ci $ 20 Statutu Spöldzielni Mieszkaniowej ,FAMPA"
w Jeleniej Görze.

za przyjqciem Uchwaly - 59 glosöw

przeciw - 0 glosöw
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- Uchwala nr 1712017: w sprawie zmiany treSci $ 22a Statutu Spötdzielni Mieszkaniowej ,,FAMPA"
w Jeleniej Göze,

za przyjqciem Uchwaly - 58 glosöw

pzeciw - 0 glosöw

- Uchwala nr 1812017: w sprawie zmiany tre5ci ust.3. w $ 38 Statutu Spöldzielni Mieszkaniowej 
"FAMPA"

w Jeleniej Görze.

za przyjqciem Uchwaly - 59 gtosöw

przeciw - 0 glosöw

- Uchwala nr 1912017: w sprawie zmiany tre5ci ust.2. w $ 39 Statutu Spöldzielni Mieszkaniowej ,,FAMPA"
w Jeleniej Göze.

za przyjqciem Uchwaly - 66 glosöw

przeciw - 0 glosöw

- Uchwala nr 2012017: w sprawie skre6lenia ust.3. w $ 39 ust.2. Statutu Spöldzielni Mieszkaniowej

,,FAMPA" w Jeleniej Görze.

za przyjqciem Uchwaly - 57 glosÖw

przeciw - 0 glosöw

- Uchwala nr 2112Q17 w sprawie wprowadzenia punktu 2Ql w S 48 ust.1. Statutu Spöldzielni
Mieszkaniowej ,,FAMPA" w Jeleniej GÖze.

za przyjgciem Uchwaly - 61 glosöw

przeciw - 0 glosöw

- Uchwala nr 2212017: w sprawie zmiany tre5ci ust.2. w $ 69 Statutu Spöldzielni Mieszkaniowej ,,FAMPA"
w Jeleniej Göze.

za przyjqciem Uchwaly - 23 glosöw

przeciw - 26 glosöw

- Uchwala nr 2312017: w sprawie skre6lenia ust.5. w $ 69 Statutu Spöldzielni Mieszkaniowej ,,FAMPA"
w Jeleniej Görze.

za przyjqciem Uchwaly - 49 glosöw

przeciw - 1 glosöw

- Uchwala nr 2412017: w sprawie zmiany tre6ci $ 74 Statutu Spöldzielni Mieszkaniowej ,FAMPA"
w Jeleniej Görze.

za przyjqciem Uchwaly - 56 glosÖw

przeciw - 0 glosöw

- Uchwala nr 2512017: w sprawie zmiany tre6ci $ 98 Statutu Spöldzielni Mieszkaniowej ,FAMPA"
w Jeleniej Görze.

za przyjqciem Uchwaty - 53 glosöw

przeciw - 1 glos

- Uchwala nr 2612017: w sprawie wprowadzenia ust.S. i 6. w $ 102 Statutu Spöldzielni Mieszkaniowej

,,FAMPA" w Jeleniej Görze.

za pnyjqciem Uchwaly - 51 glosÖw

przeciw - 3 glosy

- Uchwala nr 2712017: w sprawie zmiany tre5ci ust.1. w S 106 Statutu SpÖldzielni Mieszkaniowej

,FAMPA" w Jeleniej Görze.

za przyjgciem Uchwaly - 45 glosÖw

pzeciw - 2 glosy
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- Uchwala nr 2812017: w sprawie zmiany tre5ci punktu 1l i 2l w ust.1. w $ 107 Statutu Spöldzielni
Mieszkaniowej ,,FAMPA" w Jeleniej G6rze.

za przyjqciem Uchwaly - 38 glosöw

przeciw - 4 glosy

- Uchwala nr 2912017: w sprawie zmiany treSci punktu 4/ w ust.1.w S 107 Statutu Spöldzielni
Mieszkaniowej ,,FAMPA" w Jeleniej Görze.

za przyjqciem Uchwaly - 51 glosöw

przeciw - 1 glos

- Uchwala nr 3012017: w sprawie wprowadzenia punktu 8i do ust.1, w S 107 Statutu Spöldzielni
Mieszkaniowej ,,FAMPA" w Jeleniej Görze.

za przyjqciem Uchwaly - 52 glosöw

przeciw - 2 glosy

- Uchwala nr 3112017: w sprawie zmiany tre5ci S 108b Statutu Spöldzielni Mieszkaniowej ,,FAMPA"
w Jeleniej Görze.

zapzyjqciem Uchwaly - 51 glosöw

przeciw - 4 glosy

- UchwaNa nr 3212Q17: w sprawie przyjgcia tekstu jednolitego Statutu Spöldzielni Mieszkaniowej ,,FAMPA"
w Jeleniej Görze.

za pzyjqciem Uchwaly - 48 glosÖw

przeciw - 0 glosöw

- Uchwala nr 3312017: w sprawie kierunköw rozwoju dzialalno6ci gospodarczej i spolecznej.

za przyjqciem Uchwaly - 48 gtosÖw

pzeciw - 1 glos

- Uchwala nr 3412Q17: w sprawie podzialu nie wykorzystanej nadwy2ki bilansowej (zysku netto)
Spöldzielni Mieszkaniowej ,,FAMPA" w Jeleniej GÖrze za rok2015.

za przyjqciem uchwaly - 34 glosy

przeciw - 15 glosöw

- Uchwala nr 3512017: w sprawie podzialu nadwyZki bilansowej (zysku netto) Spötdzielni Mieszkaniowej

,,FAMPA" w Jeleniej Görze za rok2016.

Wygospodarowanq nadwy2kg bilansowq za 2016 rok w kwocie 171.748,91 zl dzieli siq
w nastgpujqcy sposöb:

1. kwotq 163.598,91 zl przeznacza sig na Fundusz remontowy Spöldzielni

2. kwotg 1.500,00 zl pzeznacza siq na pokrycie kosztöw dzialalno6ci spoleczno-wychowawczej
roku 2017.

3. kwotq 6.650,00 zl przeznacza siQ na GZM nieruchomo5ci zabudowanych budynkami
mieszkalnymi, w celu zakupu tablic ogloszeniowych na klatki schodowe.

za przyjqciem uchwaly - 49 glosÖw

przeciw - 0 glosöw

- Uchwala 3612017: w sprawie oznaczenia najwy2szej sumy zobowiqzafi, jakq Spöldzielnia moäe
zaciqgnqö do kwoty 4.255.000 zlotych.

za przyjqciem uchwaly - 44 glosÖw

przeciw - 0 gtosöw

- Uchwala nr 3712017: w sprawie obciqzania dlu2niköw kosztami windykacji, prowadzonej na zlecenie SM

,,FAMPA' przez zewngtrzne firmy.

za przyjqciem uchwaly - 46 glosöw

przeciw - 0 gtosöw
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- Uchwala nr 3812017: w sprawie zatwierdzenia podzialu nieruchomo6ci przy ulicy Bohateröw WzeSnia
w Jeleniej Görze.

za przyjqciem uchwaly - 42 glosy

pzeciw - 2 glosy

- Uchwala nr 3912017: w sprawie zatwierdzenia podzialu nieruchomoSci przy ulicy Jagielloriskiej
w Jeleniej Görze.

za przyjqciem uchwaly - 42 glosy

przeciw - 0 glosöw

- Uchwala nr 4Q12017: w sprawie zatwierdzenia podzialu nieruchomo5ci przy ulicy Wojewödzkiej 5

w Jeleniej Göze.

za przyjqciem uchwaly - 46 glosÖw

przeciw - 0 glosöw

- Uchwala nr 4112017: w sprawie zmiany zalqcznika do Uchwaly nr XVI WZCz SM ,,FAMPA" z dnia
26.06.2015 roku.

za przyjqciem uchwaly - 46 glosÖw

przeciw - 0 gNosöw

- Uchwala nr 1412016: w sprawie zbycia na tzecz osoby posiadajqcej spöldzielcze wlasno5ciowe prawo
do lokalu przy ulicy Barlickiego 1116 w Jeleniej Gorze dodatkowej powierzchni korytarza i klatki
schodowej, przypisanej do lokalu nr 6 Uchwalq nr 68107 Zarzqdu SM ,,FAMPA" w sprawie okreSlenia
przedmiotu odrgbnej wlasnoSci.

za przyjqciem uchwaly - 48 glosÖw

przeciw - 0 glosöw

- Uchwala nr 4212017: w sprawie wyboru czlonköw Rady Nadzorczej Spötdzielni Mieszkaniowej ,,FAMPA"
na kadencjq 2017-2020.

za przyjqciem uchwaly - 45 glosÖw

pzeciw - 0 glosöw

- Uchwala nr 4312017: w sprawie wyboru delegata reprezentujqcego Spötdzielniq w obradach Vll
Krajowego Zlazdu Zwiqzku Rewizyjnego Spöldzielni Mieszkaniowych RP i jego zastgpcy.

za przyjqciem uchwaly - 45 glosöw

przeciw - 0 glosöw

- Uchwala nr 4412017: w sprawie wyra2enia zgody na ztzeczenie sig pzez SM "FAMPA" prawa
wieczystego u2ytkowania gruntöw (pasa drogi oraz terenu pomnika ofiar faszyzmu) przy ulicy
Wojewödzkiej 5 w Jeleniej Görze.

za przyjqciem Uchwaly - 43 glosy

pzeciw - 0 glosöw

- Uchwala nr 4512017: w sprawie zbycia udzialöw w prawie wlasnoSci dzialki gruntu nr 1218, AM-8, Obrqb
Cieplice ll.

za pzyjqciem Uchwaly - 46 glosÖw

przeciw - 0 glosöw

- Uchwala nr 4612017: w sprawie zbycia udzialöw w prawie wlasno5ci dzialki gruntu nr 1219, AM-8, Obrqb
Cieplice ll.

za pzyjqciem Uchwaly - 46 glosÖw

pzeciw - 0 glosöw
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- Uchwala nr 4712017: w sprawie zbycia udzialöw w prawie wlasno6ci dzialki gruntu nr 12110, AM-8,
Obrgb Cieplice ll.

za przyjqciem Uchwaly - 46 glosöw

przeciw - 0 glosöw

- Uchwala nr 4812017: w sprawie zbycia udzialöw w prawie wlasnoSci dzialki gruntu nr 12111, AM-8,
Obrqb Cieplice ll.

za przyjqciem Uchwaly - 46 glosöw

przeciw - 0 glosöw

- Uchwala nr 4912017: w sprawie zbycia udzialöw w prawie wtasnoSci dzialki gruntu nr 12112, AM-8,
Obrgb Cieplice ll.

za przyjqciem Uchwaly - 46 gtosöw

przeciw - 0 glosöw

- Uchwala nr 5Ql2O17: w sprawie wydzielenia i bezpzetargowego zbycia prawa do niezabudowanej
czqsci obecnej dzialki nr 12112 przy ulicy Wojewödzkiej 5 w Jeleniej Görze, na tzecz wlaScicieli
sqsiedniej dzialki nr 1211, zabudowanej budynkami nr 6 i 7.

za przyjqciem uchwaly - 6 glosy

przeciw - 40 glosy

- Uchwala nr 5112017: w sprawie bezpzetargowego zbycia dzialki nr 43117 (Obrgb O0O7-Cieplice, arkusz
mapy AM-1) przy ulicy Dwudziestolecia w Jeleniej Görze, zabudowanej obiektem handlowym, na rzecz
d otych czasoweg o dzier2aw cy.

za przyjqciem uchwaly - 15 glosy

przeciw - 26 glosöw

- Uchwala nr 5212017: w sprawie wyra2enia zgody na wydzielenie i sprzeda2 dziezawcy gruntu przy
skrzyZowaniu ulic Bohaterdw WzeSnia i Podgörzyfskiej w Jeleniej Göze,

za przyjqciem uchwaly - 0 glosöw

przeciw - 34 glosy

- Uchwala nr 5312017: w sprawie wyra2enia zgody na obni2enie oplaty za dzier2awq gruntu przy
skrzyZowaniu ulic Bohateröw Wze5nia i PodgörzyÖskiejw Jeleniej Göze,

za przyjqciem uchwaly - 43 glosy

pzeciw - 0 glosöw

- Uchwala nr 5412017: w sprawie wyra2enia zgody na sprzedaZ lokalu u2ytkowego ptzy ulicy Bohateröw
Wze6nia 2 w JeleniejGörze,

za pzyjeciem uchwaly - 4 glosöw

pzeciw - 44 glosy

XI, WOLNE WNIOSKI

Zgloszone podczas WZCzw roku 2017,

1.PanE U ul. -remontdachu.

- na podstawie bieZqcych zgloszeh Wnioskodawcy, po powyLszym WZCz dwukrotnie zleciliSmy naprawy
wskazywanych przez Wnioskodawc7 kolejnych miejsc przecieköw oraz czyszczenie rynien.

2. Pani M B ul. - remont dachu.

- remont dachu planujemy wykonaö w roku 2018 - w ramach programu rewitalizacji 11 budynköw przy
ulicy Barlickiego.

Przetarg na wykonanie rob6t planujemy oglosiö w miesiqcu czerwcu 2018 roku - po obradach Walnego
Zgrom adzen i a Czlon köw.
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3. Pan W C ul. wnioskuje o sprzeda2 gruntu
zabudowanego gara2ami na dzialce w pobli2u budynku Bohateröw Wrze5nia 25 zwylqczeniem trawnika
przy budynku Bohateröw Wze5nia nr 25.

- o sprzedaty nieruchomoSci bqdqcych w wieczystym u2ytkowaniu przez Spöldzielniq moZe
zadecydowaö tylko Walne Zgromadzenie Czlonköw,

- niemoiliwym jest dalsze podzielenie przedmiotowej dzialki i zbycie jej bez czqSci przewidzianej na
drogq dojazdowq do gara2y, gdy2 aby zabudowany gara2ami teren mögl byö ujqty jako dzialka odrgbna
od terenu zabudowanego budynkami mieszkalnymi, musial byö wytyczony
w takisposöb, by przylegal do drogi publicznej.

4. Pani M S prosi o ponowne rozpalrzenie niedoplaly za zu2ycie wody
w calym budynku za okres od 15.05.2016 do 15.05.2017.

- Analiza wskazanych przez Wnioskodawczyniq okresöw wykazala prawidlowoSö wskazah wodomierza
glöwnego.

Du2y udzial Wnioskodawczyni w pokrywaniu kosztöw röZnicy wody wynika z faktu, 2e
w Jej lokalu, w poröwnaniu do pozostalych lokali w budynku zawsze mieszkalo najwigcej osöb, ktöre
zu2ywajq najwiqcej wody, co pneklada siq na wysoki udzial Wnioskodawczyni w pokryciu kosztöw
rö2nicy wody w budynku.

W Walnym Zgromadzeniu Czlonköw, ktöre odbylo siq w drugim terminie, wedlug listy obecnoSci
i Protokolu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej uczestniczylo 22 czlonköw na 810 uprawnionych, tj. 2,7 o/o.

Uczestniczqcy w Walnym Zgromadzeniu Czlonkowie Spöldzielni glosowali nad Uchwalami ujqtymi w
porzqdku obrad w nastqpujqcy sposÖb:

- Uchwala nr 112C17: uchwalenie Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Czlonköw.

za Uchwalq - 22 glosöw

przeciw - 0 glosöw

- Uchwala nr 4112017: w sprawie zmiany zaNqcznika do Uchwaly nr XVI \NZCz SM ,FAMPA"
z dnia 26.06.2015 roku.

zaprzyjqciem uchwaly -22 glosöw

przeciw - 0 glosöw

- Uchwala nr 4412Q17: w sprawie wyra2enia zgody na ztzeczenie sig przez SM "FAMPA" prawa
wieczystego u2ytkowania gruntöw (pasa drogi otaz terenu pomnika ofiar faszyzmu) ptzy ulicy
Wojewödzkiej 5 w Jeleniej Görze.

za przyjqciem Uchwaly - 22 glosy

przeciw - 0 glosöw

- Uchwala nr 4512Q17: w sprawie zbycia udzialöw w prawie wlasno6ci dzialki gruntu nr 1218, AM-8, Obrgb
Cieplice ll.

za przyjqciem Uchwaly - 22 glosÖw

pzeciw - 0 gtosöw

- Uchwala nr 4612017: w sprawie zbycia udzialöw w prawie wlasno6ci dzialki gruntu nr 1219, AM-8, Obrgb
Cieplice ll.

za przyjqciem Uchwaly - 22 glosöw

przeciw - 0 glosöw

- Uchwala nr 4712017: w sprawie zbycia udziatöw w prawie wlasno5ci dzialki gruntu nr 12110, AM-8,
Obrqb Cieplice ll.

za przyjqciem Uchwaly - 22 glosÖw

pzeciw - 0 glosöw
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- Uchwala nr 4812017: w sprawie zbycia udzialöw w prawie wlasno6ci dzialki gruntu nr 12111, AM-8,
Obrgb Cieplice ll.

za przyjqciem Uchwaly - 22 glosöw

przeciw - 0 glosöw

- Uchwala nr 4912017: w sprawie zbycia udzialöw w prawie wlasno5ci dzialki gruntu nr 12112, AM-8,
Obrqb Cieplice ll.

za przyjqciem Uchwaly - 22 glosöw

pzeciw - 0 glosöw

XII. REALIZACJA WNIOSKOW POLUSTRACYJNYCH.

1. Dokonaö aktualizacji regulaminu gospodarki finansowej otaz regulaminu przyjmowania
w poczet czlonköw, przydzialu i zamiany mieszkafi, dostosowujqc ich postanowienia do postanowiefi
statutu oraz obowiqzujqcych spöldziel nie m ieszkan iowe przepisÖw prawa.

- przygotowujemy projekt nowego Regulaminu gospodarki finansowej do rozpatnenia
i zatwierdzenia przez Radq Nadzorczq podczas posiedzenia w miesiqcu kwietniu 2018.

Projekt nowego Regulaminu przyjmowania w poczet czlonköw, pnydzialu i zamiany mieszkah zostanie
przedloZony Radzie Nadzorczej po zatwierdzeniu przez sqd zmian w statucie Spöldzielni.

2. Dostosowaö do zasad okreSlonych Kodeksem pracy (art.772 oraz art.104 52) zasady wynagradzania
pracowniköw Spöldzielni oraz regulamin pracy popzez usankcjonowanie uchwalq Zarzqdu regulaminu
pracy oraz regulaminu wynagradzania pracowniköw nie bqdqcych czlonkamiZarzqdu.

- zarzqd przyjql powy2sze regulaminy uchwalamiw dniu 29 grudnia 2017 roku.

3. Kontynuowaö prace w celu uporzqdkowania zapisöw rejestru czlonköw Spötdzielni.

- wniosek zrealizowano. Rejestr czlonköw prowadzony jest elektronicznie, z uwzglqdnieniem wszelkich
zmian - zaröwno historycznych, iak i bie2qcych.

4. Ustaliö zakres rzeczowy i stopief pilno6ci wykonania prac eliminujqcych mankamenty
w utrzymaniu nieruchomo6ciwykazane w protokole zprzeglqdu zasoböw.

- wniosek dotyczy zaplanowania napraw tynköw zewnqtnnych i kominöw budynköw przy uticy
Bohateröw WrzeSnia 1 , 3, 4, 7, 17, 18, 21 , 22 i 23 oraz Jagielloriskiej 46. Na ogloszony przez nas w roku
2017 przetarg nieograniczony, dotyczqcy remontöw kominöw nie wplynqly 2adne oferty, nie udalo siq te2
znate1ö wykonawcy w drodze bezprzetargowej, w zwiqzku z czym remonty kominöw bqdq wykonane
podczas planowanej realizacji docieplania tych budynköw.

5. Kontynuowaö przewidziane prawem dzialania w celu dalszego podniesienia skutecznoSci windykacji
oplat za u2ywanie lokali.

- wniosek realizowany jest na bieLqco. Do posiadanego od lat programu ksiqgowego dokupiliSmy
odpowiedni modul ,,Windykacje", ktöry to modul ulatwia prowadzenie windykacji oraz pozwala na pelnq
kontrolq zadlu2eh i procesu ich windykacii.

xilt. spRAWA ZADANtA ZWOI-ANtA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CZI-ONKÖW.

W dniu 02 tutego 2018 roku zlo2onodo Spöldzielni Zqdanie zwolania nadzwyc 
^rij"noWalnegoZgromadzenia Czlonköw, celem odwolania nieokre5lonego czlonkaZarzqdu (absolutorium).

W zwiqzku z powy2szym, po konsultacji z radcq prawnym i Radq Nadzorczq SM ,,FAMPA" zwrÖcili6my
sig do 145 czlonköw Spöldzielni, ktörych podpisy widnialy na zalqczonych do tego zqdania listach,
z wnioskiem o wskazanie:

1. osoby czlonka Zarzqdu, ktörego dotyczy wniosek,

2. czy wniosek dotyczy odwolania,

3. czy wniosek dotyczy kwestii udzielenia, bqd2 nieudzielenia absolutorium.
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Poniewa2 na kartkach zawierajqcych podpisy nie umieszczono tre6ci 2qdania, a czgSö podpisöw zostala
wyciqta i naklejona z innych list, nale2alo ustaliö, ilu czlonköw zeczywiScie poparlo nie podpisany
wniosek, zloäony na odrgbnej kartce.

Wobec powy2szego faktu nie mogliSmy przyjqö,2e spelniony zostal warunek okre5lony w $29a ust.2. pkt.
2/ Statutu, dotyczqcy zloäenia 2qdania ptzez przynajmniej 1110 ogölnej liczby czlonköw Spöldzielni.

W tym dniu Spöldzielnia liczyla 880 czlonköw - po uwzglqdnieniu zmian wprowadzonych z dniem 09
wrze5nia 2017 roku ustawq.

Aby nie zlamaö przepisöw Statutu i nie naraziö sig na odpowiedzialno5ö wobec czlonköw spöldzielni
konieczna byla weryfikacja liczby czlonköw popierajqcych Zqdanie oraz precyzyjne okre6lenie celu
zwolania walnego zgromadzenia. To umo2liwiloby Zarzqdowi opracowanie zgodnie z prawem projektu
porzqdku obrad Walnego Zgromadzenia, a Radzie Nadzorczej pozytywne zaopiniowanie porzqdku
obrad. Poprosili6my o udzielenie pisemnej odpowiedzi w ciqgu miesiqca - pod rygorem uznania, 2e

wnioskodawca nie podtrzymuje wniosku. Wyja6nili6my,2e w takim ksztalcie wnioskowi nie mo2na nadaÖ

biegu, gdyz nie spelnia wymogöw okreSlonych w statucie co skutkuje niemo2noSciq zwolania Walnego
Zgromadzenia (brak precyzyjnego celu zwolania walnego zgromadzenia uniemo2liwia Zarzqdowi
opracowanie projektu porzqdku obrad Walnego Zgromadzenia, a Radzie Nadzorczej pozytywne
zaopiniowanie).

Wskazali5my, 2e do czasu uzyskania wyjaSniei niemoZliwym bgdzie podjgcie dzialah zmierzaiqcych
do zwolania walnego zgromadzenia.

PoinformowaliSmy, 2e:

- Walne Zgromadzenie Czlonköw samo moZe odwolaö czlonka Zarzqdu tylko w zwiqzku z nie
udzieleniem mu absolutorium. W pozostalych przypadkach podjgta w tej sprawie uchwala bgdzie
stanowila sugestig do rozpatrzenia przez Radg Nadzorczq.

Uchwala w sprawie absolutorium moZe zostaö podjqta wylqcznie w oparciu o dokumenty
sprawozdawcze, ktöre zostanq przygotowane w terminach okre5lonych w ustawie o rachunkowo6ci,
w przepisach prawa spöldzielczego i statutu Spöldzielni Mieszkaniowej ,,FAMPA".

Przedstawili5my wyja6nienia spraw, wskazanych jako powöd zlo2enia 2qdania, tj.:

Zarzutnr 7. ,,Nie zgodne z Prawem o Spöldzielniach, Ustawq o Spöldzielniach Mieszkaniowych
i Statutem SM Fampa, podejmowanie uchwal przez Radq Nadzorczq i Zarzqd SM Fampa, sprzecznych
z uchwalq nr 22_Walnego Zgromadzenia Czlonköw w dniu 24 czerwca 2017 r. dotyczqcq czynszu za
garaZ.'

Wyja5nienie Ad.l. Uchwata nr 2212017 Walnego Zgromadzenia Czlonköw z dnia 24.06.2017 roku

dotyczyla zmiany tre5ci statutu naszej Spöldzielni. Poniewa2 wiqkszo6ö z czlonköw obecnych na tym
WZCz nie zgodzila siq na wprowadzenie zapisöw tej uchwaly do statutu, wiqc zapis ust.2. w $ 69 statutu
pozostal bez zmian. To niewprowadzenie do statutu proponowanych odzuconq uchwalq zmian jest
realizaqqtej uchwaly.

Akcentujem y, 2e zgodnie z o bowi q zuiqcy mi za pisa m i statutu :

- S40 ust.1. Pkt 19/ - ustalanie szczegölowych zasad ustalania wysoko6ci oplatza lokale mieszkalne,
uzytkowe i gara2e nale2y do zakresu dzialania Rady Nadzorczei,

- S48 ust.1. Pkt 17l - ustalanie wysokoSci oplat za lokale mieszkalne, uzytkowe i gara2e zgodnie
zzasadami uchwalonymi przez Radg Nadzorczq nale2y do zakresu dzialania Zarzqdu.

Rada Nadzorcza i Zarzqd realizujq swoje wylqczne uprawnienia majqc na uwadze pzede wszystkim
dobro ogölu czlonköw naszej SpÖldzielni.

Zarzut nr 2. ,,Nie opublikowanie wszystkich Uchwal Rady Nadzorczej i Zarzqdu na stronie
internetowej SM Fampa, podstawa prawna, Statut Spöldzielni Mieszkaniowej Fampa:

s73

3. Sfafuf Spöldzielni, regulaminy, uchwaly i protokoly obrad organöw Spöldzielni, a tak2e protokoty lustracii
i roczne sprawozdania finansowe powinny byö udostQpnione na stronie internetowei Spöldzielni."

Wyja6nienie Ad.2. Uchwalq nr Xll Zebrania Pzedstawicieli CzlonkÖw SM ,,FAMPA' z dnia 29.06.2006
roku wprowadzono do statutu zapis o mo2liwo5ci zaznalamiania sig czlonköw z dokumentami Spöldzielni
z zastrze2eniem, 2e nastqpuje to w siedzibie Spöldzielni. Na podstawie powy2szego Rada Nadzorcza
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uchwalq ff 1012007 z dnia 10.10.2007 roku uchwalila Regulamin udostgpniania dokumentöw czlonkom
SM ,,FAMPA", ktöry to regulamin nakazuje udostgpniania czlonkom dokumentöw do wglqdu w biurze
Spöldzielni - w obecno6ci czlonka organu, ktörego dokumenty majq byö przeglqdane.

Zebranie Przedstawicieli Czlonköw, ktöre odbylo siq w dniu 09.11.2007 roku, uchwalq nr 212007
wprowadzilo do statutu cytowanq przez Pafstwo tre6ö $13 ust.3.

Szanowni Paristwo. lnformujemy, 2e od dnia 09. 11.2007 roku, czyli od ponad dziesiqciu lat, 2adna
z kolejnych Rad Nadzorczych nie zmienila zapisöw Regulaminu udostqpniania dokumentöw. Do miesiqca
wrze5nia 2015 roku, kiedy lo ZazEd w obecnym skladzie rozpoczql pracg dla Pafistwa, Zaden
z cytowanych w $13 ust.3. dokumentöw nie byl udostgpniony na stronie internetowej. To dopiero my
rozpoczqlismy proces udostgpniania dokumentöw na stronie internetowej naszej Spöldzielni. Znaidq
Par'rstwo na niej aktualny statut, podstawowe regulaminy i przydatne druki, protokoly obrad oraz uchwaly
Walnych Zgromadzerl CzNonköw, uchwaly Rady Nadzorczej i Zazqdu dotyczqce stawek oplat, listy
polustracyjne oez sprawozdania: finansowe, z dzialalno6ciZarzqdu i Rady Nadzorczej.

Szanowni Paöstwo. Zapis statutu nie stanowi obowiqzku publikacji, ale wskazuje stan idealny, do
ktörego powinno sig dqzyö przy zachowaniu wymogöw ochrony danych osobowych czlonkÖw oraz
tajemnicy handlowej samej Spöldzielni jako podmiotu prowadzqcego rÖwnie2 dzialalno5Ö gospodarczq.
Zwracamy Pafistwa uwagg na fakt, 2e informacje zamieszczone na obecnej stronie internetowej sq
udostqpnione wszystkim ludziom na Swiecie, a przecie? prawo do przeglqdania tych informacji majq tylko
Par'rstwo - bqdqcy czlonkami naszej Spöldzielni.

Dq?ymy do tego, aby kiedyö - wzorem wielkich i bogatych spöldzielni - utworzyÖ stronq internetowq,
dajqcq Pahstwu mo2liwoSö logowania siq do kont osobistych, gdzie ka2dy z PaÖstwa möglby sprawdziÖ
stan swoich oplat czynszowych oraz mialby moZliwo5ö pzeglqdania dokumentÖw przeznaczonych

wylqcznie dla czlonköw naszej Spöldzielni. Mo2liwoSci otaz koszty utworzenia powy2szej strony
internetowej planujemy przedlo2yö Pahstwu na tegorocznym, czerwcowym Walnym Zgromadzeniu
Czlonköw. Zadecydujq Paristwo wöwczas o sfinansowaniu zakupöw niezbqdnych do utworzenia nowej
strony i corocznego ponoszenia kosztöw utrzymania i obslugi tego przedsigwziqcia. lnformujemy, 2e od

dnia 01"09.2015 roku, kiedyto rozpoczqli5my prace dla Paistwa, tylko dwie osoby przeglqdaty protokoly

Rady Nadzorczej. Byty to osoby wchodzqce wcze6niej w sklad Zazqdu, kt6re zrezygnowaly z pracy dla
naszej Spöldzielni.

Zarzut nr 3. ,,Zarzqd SM Fampa nie przedstawil precyzyjnie kosztöw naliczenia czynszu za
gara2. Przedstawione dane sq nieprawdziwe i zafalszowane. W gara2ach nie wykonuie siq, np.:
przegtqdöw instalacji gazowej, przeglqdöw instalacji wentylacyjnej, sprzqtania klatek schodowych, brak
oSwiettenia ktatek - bo nie ma, i inne czynnoSci dotyczqce lokali mieszkalnych, itd. Wyszczegölniona
pozycja koszty inne, to prawdopodobnie sq zbqdne i nieuzasadnione koszty. Dodatkowo w kosztach za
czynsz zawarto koszty ubezpieczenia SM Fampa, ktore wypaczajq kwotQ czynszu gara2Lt."

WyjaSnienie Ad.3. Wszystkie osoby u2ytkujqce 266 garcLy stojqcych na gruntach bqdqcych
w wieczystym u2ytkowaniu ptzez Spöldzielnig Mieszkaniowq ,,FAMPA' otrzymaly od nas informacje
o skladnikach i wysoko6ciach kosztöw dla nieruchomo6ci, w ktöre.; uzytkujq garaZ.

Podane ptzez nas dla kazdej zabudowanej gara2ami nieruchomo6ci z osobna sktadniki kosztÖw to:

1. podatek od nieruchomo6ci (okreSlony uchwalami Rady Miejskiej w Jeleniej Görze), od:

- powierzchni dzialki gruntu

- powierzchni lokali - gara2y murowanych

2. wieczyste u2ytkowanie gruntu (okreSlone pzez Prezydenta Miasta Jeleniej Göry)

3. spzqtanie terenu, koszenie trawy (wedtug umowy)

4. koszty ogölne SpÖldzielni (wedlug kalkulacji)

Dla 17 garaay, do ktörych uZytkownicy posiadajq spÖldzielcze wlasno6ciowe prawo, utworzyliSmy
dodatkowo wymagany prawem odpis na fundusz remontowy

Akcentujemy, ze nigdy nikogo nie informowali5my, jakoby w sklad kosztÖw gara2y wchodzily koszty
przeglqdöw instalacji gazowej, przeglqdöw instalacji wentylacyjnej, sprzqtania klatek schodowych
i innych czynnoSci dotyczqcych lokali mieszkalnych - to pzecie2 nie sq koszty ogölne SpÖldzielni.

Podczas ostatniego Walnego Zgromadzenia Czlonköw, omawiajqc projekt uchwaly nr 2212017

wy$wietlilismy obecnym czlonkom slajd, obrazujqcy skladniki wchodzqce w sklad kosztöw ogÖlnych

Spöldzielni.
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Jeszcze raz informujemy, 2e koszty ogölne Spöldzielni to koszty zarzqdzania Spötdzielniq ijej majqtkiem
oraz koszty obslugi mieszkaficöw i uzytkowniköw gara2y, w tym koszty biura (czynsz, ogrzewanie,
telefony, Swiatlo, woda, wyposa2enie i materialy biurowe, oplaty pocztowe, sqdowe i skarbowe, koszty
obslugi przez firmy: informatycznq, ksiggowq i prawniczq) wynagrodzenia wszystkich pracowniköw
i zarzqdu (lqcznie 3 + 2 = pigö osöb), diety dla Rady Nadzorczej (7 osöb), oplaty na Zwiqzek Rewizyjny
i Krajowq Radg Spöldzielczq, koszty lustracji i badaö bilansu, koszty ubezpieczenia calego majqtku
Spöldzielni itp. - nie zwiqzane z kosztami poszczegölnych nieruchomo6cizabudowanych.

Nie ma innego, sprawiedliwszego sposobu rozliczania tych kosztöw jak udzialem powierzchni lokalu -
röwnq stawkq oplat za ka2dy m2 od wszystkich oczynszowanych powierzchni zlokalizowanych na
nieru chomo6ciach bqdqcych pod zazqdem S M,,FAM PA'.

Dotychczas caly ciq2ar tych kosztöw dZwigaly osoby posiadajqce prawa do mieszkaf w zasobie SM

,,FAMPA'.

Zarzut nr 4.',,Nie wykonanie od kilku lat, przezZazqd Spöldzielni Mieszkaniowej Fampa Uchwaly
Walnego Zgromadzenia Czlonköw dotyczqca zdemontowania podzielniköw ciepla na grzejnikach

centralnego ogrzewania w lazienkach. Na zapytanie czlonköw spöldzielni - Zarzqd informuje czlonköw
spöldzielni, 2e mogq siq przydaö!?Uchwaly WZCz obowiEzujq Zarzqd, RN i wszystkie organa SM

Fampa."

Wyja5nienie Ad.4. Przed rozpoczqciem pzez nas pracy dla Pahstwa, Uchwalq nr XIX Walne
Zgromadzenie Czlonköw SM ,,FAMPA' w dniu 26.06.2015 roku zadecydowalo o zaniechaniu
opomiarowania grzejniköw w pomieszczeniach lazienkowych na wszystkich zasobach SpÖldzielni oraz
wyrazilo zgodg na zdemontowanie podzielniköw kosztöw ogrzewania w pomieszczeniach lazienkowych.

Zwracamy Paöstwa uwagq na zwrot, cytujq: ,,... Walne Zgromadzenie CzlonkÖw wyra2a zgodg na
zdemontowanie podzielniköw ...u. Öwczesna Rada Nadzorcza, pod nadzorem ktörej Zarzqd mial
realizowaö tq uchwalg, stala na stanowisku, 2e usuwanie ptzez SpÖldzielnig majqcych dziesiqÖ lat
gwarancji i bqdqcych wlasno5ciq mieszkahcöw podzielniköw kosztöw nie jest koniecznym dzialaniem dla
zrealizowania nadrzqdnego celu, polegajqcego na zaprzestaniu rozliczania podzielnikami kosztöw ciepla
zuaytego poprzez grzejniki w lazienkach. Przecie2 ka2de kolejne Walne Zgromadzenie CzlonkÖw SM

,,FAMPA' ma prawo zadecydowaö o powrocie do opomiarowania lazienek, w Swietle czego pozbywanie
sig juZ istniejqcych i mogqcych sluzyö kilka lat podzielniköw jest niepotrzebne i mogqce stwarzaÖ
mieszkaöcom dodatkowe koszty.

Aby wyj5ö naprzeciw zapisom powy2szej uchwaly, Rada Nadzorcza ju2 w dniu 17.07.2015 roku

uchwalq nr 1510712015 wprowadzila w Regulaminie rozliczania kosztÖw energii cieplnej zapis
wylqczaiqcy lazienki z o po m iarowa n i a.

W roku 2016 wspölnie z Radq Nadzorczq zaproponowali6my Walnemu Zgromadzeniu Czlonköw
wprowadzenie do 9104 ust.4. Pkt 5/ statutu zasadq nie montowania podzielnikÖw kosztÖw ogrzewania
w lazienkach i nie rozliczania kosztöw zu2ytego ciepla wedlug podzielnikÖw juZ zamontowanych
w lazienkach. Zapis ten zostal zatwierdzony uchwalq nr 1812016WZCz w dniu 24.06.2016 roku, ktÖra

naszym zdaniem uprawomacnia rozwiqzanie przyjqte przez nas i öwczesnq Radg Nadzorczq.

Wobec faktu, 2e spoöröd 145 czlonköw, ktörym dostarczono powyZsze pismo Zarzqdu, tylko
jedna osoba zglosila sig do Spöldzielni i pisemnie wycofujqc siq z poparcia zqdania stwierdzila, 2e
proszEcy go o podpis inicjatorzy podawali inny powöd zwolania Walnego Zgromadzenia Czlonköw,
Zazqd zdecydowal, 2e brak jest podstaw prawnych do zwolania w trybie nadzwyczlnym Walnego
Zgromadzenia Czlonköw Spöldzielni Mieszkaniowej ,FAMPA" w Jeleniej Görze z powodu:

- niemo2liwoSci ustalenia, ilu czlonköw rzeczywi5cie poparlo nie podpisany wniosek, zlo2ony na odrgbnej
kartce,

- faktu, i2 przedmiotowy wniosek zawiera Zqdanie zwolania walnego zgromadzenia w celu odwolania
czlonka zazqdu (absolutorium). Wobec powyzszego rozstrzygniqcia wymagaly dwie kwestie: ktÖrego

czlonka zarzqdu wniosek dotyczy onz czy wniosek dotyczy odwolania czlonka zarzqdu, czy glosowania
w sprawie absolutorium.

Ustalenie powy2szych okolicznoSci bylo niezbgdne do podjqcia dalszych, okre5lonych statutem dzialan
zarzqdu, zmiezajqcych do zwolania walnego zgromadzenia, lecz 2adna z tych kwestii nie zostala pzez
wnioskodawcöw wyjaSniona.

O naszej odmownej decyzji poinformowali6my 145 czlonköw, ktörych podpisy widnialy na listach
zlo2onych ruzem z nie podpisanym pzez nikogo 2qdaniem.
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XIV. PODSUMOWANIE.

W roku sprawozdawczym 2017 Zarzqd realizowal dzialania najpilniejsze pzede wszystkim
w budynkach posiadajqcych wlasne Srodki na funduszu remontowym.

Z uwagi na konieczno5ö splaty zadlu2eh przez budynki posiadajqce ujemne saldo funduszu
remontowego oruz potrzebg kumulacji Srodköw finansowych na funduszu remontowym, niezbqdnych do
realizaqi wiqkszych remontöw, wykonano tylko najpilniejsze remonty zzawartych w Planie Remontöw na
rok2017. Plan remontöw w miarg potrzeb aktualizowano.

Realizowano wnioski osöb posiadajqcych spöldzielcze wlasno6ciowe prawo do lokalu mieszkalnego
o przeniesienie na nich wlasno5ci tych lokali.

Spöldzielnia, realizujqc uchwalq Walnego Zgromadzenia Czlonköw, dotyczqcq spzedaZy 20 mieszkafr
wynajmowanych, w roku 2017 sprzedala odrqbnq wlasno5ö piqciu z tych lokali (przy ul. Dworcowej 20C,
Dwudziestolecia 38 oraz Wolno6ci 307 i 309), w tym cztery zajmujqcym je osobom, natomiast jeden

w drodze licytacji.

W roku 2018 Spötdzielnia planuje:

1l Przeprowadziö niezbgdne remonty - w miarq posiadanych Srodköw, ktörych na dzieh 31.12.2017 roku
na funduszu remontowym zasoböw bylo 1.314.606,30 zlote.

2l Przeprowadziö rewitalizacjg budynköw ptzy ulicy Barlickiego za Srodki unijne, Srodki
z funduszy remontowych tych budynköw oraz Srodki z kredytöw zaciqgniqtych za zgodq osÖb

posiadajqcych prawa do lokali w tych nieruchomo6ciach - na zasadach okre5lonych statutem oraz ptzez
Radq NadzorczE.

3/ Kontynuowaö starania o Srodki finansowe na docieplenie budynköw w ramach Projektu pod nazwq

,,Wzrost efektywno5ci energetycznej 31 wielorodzinnych budynköw mieszkalnych, zlokalizowanych w
Jeleniej Göze pzy ulicach: Bohateröw Wze6nia 1939r., Dworcowej, Hirszfelda, JagielloÖskiej i

Wojewödzkiej".

4l Przygotowaö Program wlqczenia do centralnej sieci cieplowniczej budynköw, w ktÖrych lokale
posiadajq ogrzewanie indywidualne, je6li osoby posiadajqce prawa do co najmniej 75% tych lokali
wyra2qchgö przystqpienia do programu.

5l Przygotowaö Program podlqczenia instalacji cieplej wody u2ytkowej do lokali usytuowanych
w budynkach zasilanych z centralnej sieci cieplowniczej, je5li osoby posiadajqce prawa do co najmniej
75o/otych lokaliwyra2q chqÖ przystqpienia do programu.

6) Prowadziö dzialalno6ö spolecznq na rzecz czlonköw Spöldzielni i ich rodzin - poprzez wspieranie
sportu dzieciqcego ze Srodköw z podziatu nadwy2ki bilansowej Spöldzielni.

7l Prowadziö dzialania majqce na celu dalsze zmniejszenie zadlu2efi w oplatach za u2ywanie lokali.

8l Wyznaczaö stawki oplat dla u2ytkowniköw poszczegölnych nieruchomoSci na poziomach
odpowiednich do ponoszonych kosztöw tak, aby nie generowaly strat dla ogölu czlonkÖw naszej
Spöldzielni.

9 I Zwiqkszyö efektywn o5ö g ospod arki fi n an sa m i.

10/ Poprawiö jakoS;ö i sprawno6ö obslugi mieszkahcöw.

11l Kontynuowaö realizaqq sprzeda2y wynajmowanych lokali mieszkalnych, poloZonych przy ulicy
Wojewödzkiej 5, budynki nr 1, 2, 3, 4, 5, o ktörej czlonkowie zadecydowali uchwalq nr XVI Walnego
Zgromadzenia Czlonköw SM,FAMPA" z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie.

121 Kontynuowaö realizacjq uchwaly nr XVlll Walnego Zgromadzenia Czlonköw SM ,,FAMPA'
z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie sprzedaZy wynajmowanych lokali mieszkalnych w budynkach
przy ulicy WolnoSci, Dwudziestolecia, Bohateröw Wze6nia, Barlickiego, Hirszfelda i Dworcowej.

Sytuacja finansowa Spöldzielni Mieszkaniowej ,,FAMPA" w Jeleniej Görze jest stabilna i nie
wystq pujq zagr o2enia d I a rea I izacj i zadah statutowych S pÖldzie I n i.

Dzigki aktualizacji oplat na eksploatacjg i remonty sq zabezpieczone Srodki finansowe na dzialalno6Ö
bie2qcq, na realizacjq planowanych dzialafi majqcych na celu zaspokojenie potrzeb uZytkownikÖw lokali
i zwiqkszenie komfortu zamieszkiwania oraz utrzymanie zasoböw Spöldzielni w nie pogorszonym stanie
technicznym.
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Analizujqc ewentualne zagroäenia, jakie naszq SpöldzielniQ mogq dotknqö w roku 2018, musimy opisaö
sytuacjg, jaka zaistniala po urealnieniu przez Radg Nadzorczq i Zazqd zgodnie
z kompetencjamitych organöw - oplat za u2ytkowanie gara2y i dzier2awq gruntu pod gara2ami.

W powy2szej sytuacji, na marginesie walki o ponowne pzerzucenie na barki wszystkich czlonköw,
przypadalqcych na garaäe kosztöw ogölnych Spöldzielni zglaszane jest Zqdanie, aby Spöldzielnia oddala
Gminie wszystkie nieruchomo6ci zabudowane gara2ami tak, aby po zmianie wladajqcego gruntem osoby
te ponosily mniejsze obciqZenia z tytulu dzier2awy.

Akcentujemy, 2e ustalona na zlecenie Prezydenta Miasta Jeleniej Göry pelniEcego funkcjq Starosty
Grodzkiego aktualna warto6ö tych nieruchomo6ci wynosi 1.271.731,- zlotych (slownie: jeden milion
dwie5cie siedemdziesiqt jeden tysigcy siedemset tzydzie6ci jeden zlotych). Zarzqd uwa2a, 2e oddanie
takiego majqtku, odkupionego od firmy BELOIT za gotöwke przez wszystkich czlonkÖw zalo2ycieli
Spöldzielni M ieszkaniowej,,FAM PA" byloby co najm n iej niegospodarno5ciq.

Prawo wieczystego uzytkowania tych nieruchomo5ci przysluguje wszystkim aktualnym czlonkom naszej
Spöldzielni, a nie tylko tym, ktlrzy korzystajq z gara2y. Na dodatek aktualnie 69 osÖb kozystajqcych
z gara2y nawet nie jest cztonkami SM ,,FAMPA" i nie mieszka w budynkach naszej Spöldzielni.

P rzybli2alqc stan prawn y n ie ru cho m o6ci g a ra2owych wyj aS n ia m y :

W miesiqcu listopadzie 1991 roku, na podstawie notarialnej umowy kupna-sprzeda2y, zawartej
zfirmqBeloit-Fampa S.A., Spöldzielnia Mieszkaniowa ,,FAMPA" w Jeleniej G6ze stala sig u2ytkownikiem
wieczystym wszystkich zarzqdzanych przez siebie nieruchomoSci gruntowych oraz wla5cicielem
wszystkich budynköw i urzqdzeh posadowionych na tych dzialkach gruntu. Wykupu wszystkich
zarz4dzanych pzez Spöldzielniq nieruchomo5ci wtaz z posadowionymi na nich budynkami dokonali
w ratach, za gotöwkq, öwcze5ni czlonkowie naszej Spöldzielni - w cenie wykupywanych przez siebie
mieszkaö. W konsekwencji powy2szego wla6cicielami tych nieruchomo6ci i budynkÖw sq wszyscy
aktualni czlonkowie Spöldzielni Mieszkaniowej ,,FAMPA" w Jeleniej GÖrze.

WSröd zakupionych wöwczas ptzez Spöldzielniq budynköw bylo 26 kompleksÖw garazowych,
obejm ujqcy ch 248 gara2y m urowa nych.

Wedlug stanu na dziafr 31 grudnia 2017 roku sytuacja prawna tych gara2y przedstawia siq nastgpujqco:

- 17 gara2y jest u2ytkowanych na podstawie spöldzielczego, wlasno5ciowego prawa do lokalu,

- 7 gara2y, zlokalizowanych w budynkach przejqtych pzez SpöNdzielniq, jest u2ytkowanych pzez
najemcöw - na podstawie umowy najmu,

- 224 gara2e sq uZytkowane pzez osoby, ktöre je wybudowaly lub ich nastgpcöw prawnych - na
podstawie umöw dzierLawy.

Na terenach Spöldzielni dzierZawiony puez osoby fizyczne jest röwnie2 grunt pod 20 nale2qcych do tych
osöb gara2y blaszanych.

Jelenia Göra, dnia22 marca 2018 roku
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