
PROJEKT 
Uchwała nr 15 / 2016 

 
Walnego Zgromadzenia Członków  

Spółdzielni Mieszkaniowej „ FAMPA” w  Jeleniej Górze  
z dnia 24 czerwca 2016 roku 

 
w sprawie zmiany treści zapisu § 30a ust. 1. Statutu Spółdzielni 
Mieszkaniowej „FAMPA” w Jeleniej Górze. 
 

§  1 

 

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” w Jeleniej Górze na 
podstawie art. 38 § 1 pkt 10 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze 
(tekst jednolity – Dz. U. z 2003 roku, poz 1443) oraz § 35a pkt 10 Statutu Spółdzielni 
Mieszkaniowej „FAMPA” w Jeleniej Górze, uchwala co następuje: 
 

§ 2 
 

§ 30a ust. 1. otrzymuje nowe brzmienie: 
 

§ 30a 
1. O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub jego części 
zawiadamia się na piśmie wszystkich członków, związek rewizyjny, w którym SM 
„FAMPA” jest zrzeszona oraz Krajową Radę Spółdzielczą - co najmniej 21 dni przed 
terminem posiedzenia Walnego Zgromadzenia lub jego pierwszej części. 
 1/ Zawiadomienie dostarcza się wszystkim członkom Spółdzielni za 
pokwitowaniem odbioru z datą otrzymania i listami poleconymi lub przez 
wywieszenie ogłoszeń w budynkach mieszkalnych na poszczególnych klatkach i na 
osiedlowych tablicach ogłoszeń oraz zamieszczenie na stronie internetowej SM 
„FAMPA”.  
Członkom, którzy wcześniej pisemnie poinformowali Spółdzielnię o innym adresie 
do korespondencji, Zawiadomienia wysyła się listem zwykłym na adres 
korespondencyjny. 
Zawiadomienie powinno zawierać czas, miejsce, porządek obrad oraz informację 
o miejscu wyłożenia wszystkich sprawozdań i projektów uchwał, które będą 
przedmiotem obrad oraz informację o prawie członka do zapoznania się z tymi 
dokumentami. 
 2/ sposób zawiadamiania określa Zarząd  uchwałą. 
 3/ Porządek obrad uzupełniony o zgłoszone przez członków, Zarząd lub Radę 
Nadzorczą sprawy i projekty uchwał, Zarząd umieszcza w skrzynkach listowych 
lokali członków, wywiesza w budynkach mieszkalnych na poszczególnych klatkach 
i na osiedlowych tablicach ogłoszeń oraz zamieszcza na stronie internetowej SM 
„FAMPA” najpóźniej 10 dni przed terminem posiedzenia Walnego Zgromadzenia lub 
jego pierwszej części. 
2. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych 
porządkiem obrad podanym do wiadomości członków w terminach i w sposób 
określony w statucie. Zasada ta nie dotyczy uchwały o odwołaniu członka Zarządu 
w związku z nie udzieleniem mu absolutorium. 
3. Walne Zgromadzenie i jego części są zdolne do podejmowania uchwał bez 
względu na ilość obecnych członków. 
Podejmowanie uchwał następuje zwykłą większością głosów – oprócz spraw, dla 
których ustawa lub statut wymagają większości kwalifikowanej.  



 

§ 3 
 

W głosowaniu:  
 
   za uchwałą                         -  …..................... głosów 
 
                         przeciw  uchwale                -  …..................... głosów 
 
 

§ 4 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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   Sekretarz  W Z Cz                                Przewodniczący W Z Cz 
 
 
 
 


