
Uchwała nr 16 l 2017

Wal nego Zg romad zenia Człon kow
Społdzielni Mieszkaniowej ,,FAMPA" w Jeleniej Gorze

z dnia 24 czerwca 2017 roku

W sprawie zmiany treści s 20 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej ,,FAMPA''
w Jeleniej Górze.

s1
Walne Zgromadzenie Członkow Społdzielni Mieszkaniowej ,,FAMPA" w Jeleniej
Gorze na podstawie art. 38 s 1 pkt 10 ustawy z dnia 16 września 19B2 r. - Prawo
Społdzielcze (tekst jednolity _ Dz. U' z2003 roku, poz 1443) oraz $ 35a pkt 10
Statutu SpÓłdzielni Mieszkaniowej ',FAMPA' W Jeleniej Gorze, uchwala co
następuje:

s2

$ 20 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

s20
'l.Uchwały W sprawie wykluczenia lub wykreślenia członka z rejestru
podejmuje Rada Nadzorcza, po uprzednim wysłuchaniu wyjaśnień
zainteresowanego człon ka.
2. Zarząd powinien zawiadomić pisemnie zainteresowanego członka
o terminie posiedzenia Rady Nadzorczej, na którym ma być rozpatrywana
sprawa wykluczenia lub wykreślenia członka - z wyprzedzeniem co najmniej
7 dniowym.
3.organ, który podjął uchwałę w sprawie wykreślenia lub wykluczenia ze
Spółdzie!ni, ma obowiązek zawiadomić członka na piśmie o wykreśleniu albo
wykluczeniu, wraz z uzasadnieniem, w terminie dwóch tygodni od dnia
podjęcia uchwały. Uzasadnienie powinno W szczególności przedstawiać
motywy, którymi kierował się organ Spółdzielni uznając, że zachowanie
członka Wyczerpuje przesłanki do wykluczenia lub wykreślenia, określone
w Statucie.
Zawiadomienie zwrócone z powodu nie zgłoszenla przez członka zmiany
podanego przez niego adresu, ma moc prawną doręczenla.
4.Wykluczony lub wykreślony członek Spółdzielni ma prawo:

1/ odwołać się od uchwały o wykluczeniu albo wykreśleniu do Walnego
Zgromadzenia, w ciągu 30 dni od doręczenia uchwały z uzasadnieniem, albo

2I zaskarżyć uchwałę Rady Nadzorczej do Sądu w terminie sześciu tygodni
od dnia doręczenia członkowi uchwały z uzasadnieniem; przepisy art. 42
Ustawy Prawo Spółdzielcze (DZ.U. nr 188 poz. 1848 z 2003r.| stosuje się
odpowiednio.
S.odwołanie powinno być rozpatrzone na najbliższym Walnym
Zgromadzeniu, jeżeli zostało złoŻone co najmniej na 30 dni przed jego
zwołaniem. o termlnie Walnego Zgromadzenia odwołujący się powinien byó
zawiadomiony pod wskazanym przez niego adresem co najmniej na 7 dni



przed tym terminem. Jeżeli zainteresowany został prawidłowo powiadomiony
o terminie i mimo to nie przybędzie - Walne Zgromadzenie może rozpatrzyć
odwołanie bez jego udziału.
6. Jeżeli sprawa wykluczenia lub wykreślenia była rozpatrywana przez WaIne
Zgromadzenie członków na skutek wniesionego odwołania od uchwały Rady
Nadzorczej - ewentualne przywrócenie członkostwa następuje na podstawie
stosownej uchwały Walnego Zgromadzenia, uchylającej uchwałę podjętą
w tej sprawie przez Radę Nadzorczą.
7.o uchwaIe Walnego Zgromadzenia, podtrzymującej lub uchylającej
uchwałę Rady Nadzorczej W sprawie wykluczenia lub wykreślenia członka,
odwołujący się powinien zostać zawiadomiony w terminie 14 dni od dnia jej
podjęcia. Zawiadomienie powinno zawierać odpis uchwały wraz z jej
uzasadnieniem.
8. Rada Nadzorcza ma prawo unieważnić, w drodze reasumpcji, swoją
uchwałę W sprawie wykluczenia Iub wykreślenia członka z rejestru.
Unieważnienie może być dokonane przed terminem Walnego Zgromadzenia
członków, właściwego do rozpatrzenia odwołania złożonego przez
wykluczonego lub wykreślonego członka.
9. osoba wykluczona lub wykreślona, której odwołanie od uchwały Rady
Nadzorczej do WZCz bądŹ zaskarżenie do sądu zostało rozpatrzone
pozytywnie pozostaje wpisana do rejestru członków pod poprzednim
numerem, zachowując poprzednie udziały.
't0. Wykluczenie albo wykreślenie staje się skuteczne z chwilą:

1/ bezskutecznego upływu terminu do zaskarżenia do sądu uchwały Rady
Nadzorczej, chyba, Że członek przed upływem tego terminu wniósł odwołanie
od uchwały Rady do Walnego Zgromadzenia,

2l bezskutecznego upływu terminu do wniesienia do WaInego
Zgromadzenia odwołania od uchwały Rady Nadzorczej' jeżeli termin ten jest
dłuższy od terminu do zaskarżenia do sądu uchwały Rady,

3l bezskutecznego upływu terminu do zaskarżenia do sądu uchwały
Walnego Zgromadzenia,

4/ prawomocnego oddalenia przez sąd powództwa o uchylenie uchwały
Rady Nadzorczej albo Walnego Zgromadzenia.

s3
W głosowaniu:

za uchwałą

. przeciw uchwale

s4
Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia.
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