
PROJEKT

UchwaNa nr 14 I 2018

Walnego Zgromad zenia Cztonköw
Spöldzielni Mieszkaniowej ,, FAMPA" w Jeleniej Görze

z dnia 14 czerwca 2018 roku

w sprawie oznaczenia najwy2szej sumy zobowiqzafi, jakE SpöNdzielnia mo2e
zaciqgnqö.

s1

Na mocy $ 35a ust. 7. Statutu Spötdzielni, Walne Zgromadzenie Czlonköw
Spötdzielni Mieszkaniowej ,,FAMPA" w Jeleniej Gorze oznacza najwy2szq
sume zobowiqzaf, jakq w okresie od daty podjqcia niniejszej uchwaly do
dnia 30.06.2019 roku moZe Spötdzielnia zaci4gnEö - na kwotg 9.177.437,87
zt (slownie: dziewiqö milionöw sto siedemdziesiqt siedem tysiqcy czterysta
trzydzie6ci siedem zloty ch 87/1 00).

s2

W glosowaniu:

za uchwalq glosöw

przeciw uchwale glosöw

s3

Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjecia.

Przewodniczqcy W Z Cz



Najwy2sza suma zobowiqzari

do uchwaly WZCz w dniu 14.06.2018r. - 9.177.437,87 zl

Uzasadnienie
Do uprawnied walnego zgromadzenia nale2y okreilenie najwy2szej sumy zobowiqza6, jakq

spötdzielnia mo2e zaciqgnqö. Nie nale2y jednak przeceniaö tego uprawnienia, gdy2 - jak wynika m.in.

z wyroku Sqdu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 30 czerwca 1993 r. (sygn. akt I ACr 158/93, Wokanda

z 1994 r. nr 3-, poz. 40) - w praktyce nie jest ono znaczEce i nie ogranicza dziataf wladz spdldzielni.

Dlaczego? Poniewa2 uchwala walnego zgromadzenia ograniczajqca prög zadlu2enia spöldzielni do

oznaczonej najwy2szej sumy zaciqgniqtych zobowiqzari w roku kalendarzowym, nie nale2y do uchwal,

ktörych podjqcie jest konieczne dla dokonania przez zarzqd spötdzielni okreSlonej czynno5ci prawnej
(jak np. uchwala dotyczqca zbycia nieruchomoSci), ani tym bardziej do uchwal wywotujqcych wprost

zmiany w stosunkach prawnych bez potrzeby wyra2ania woli przez inne organy (np. uchwaly

dotyczqce polqczenia, podzialu czy likwidacji spdldzielni). Uchwala taka stanowi tylko zalecenie dla

organöw spdldzielni (a zwlaszcza zarzqdu), majqcych na celu przeciwdziatanie nadmiernym
obciqieniom finansowym spdldzielni, nie ogranicza jednak przewidzianych statutem uprawniei
organöw spöldzielni do dzialania, tak2e w zakresie zaciqgania zobowiqzari. Natomiast niewykonanie
uchwaty - zgodnie z wy2ej przytoczonym wyrokiem sqdu - powoduje jedynie odpowiedzialno6ö

wobec spöldzielni (np. mo2liwo5ö nieudzielenia absolutorium, co moie prowadziö nawet do

odwotania), ale nie wplywa natomiast na sytuacjq prawnq osöb trzecich.

Najwy2sza suma zobowiqzari dotyczy wszelkich zobowiqzari jakie spöldzielnia mo2e zaciqgnqö

z tytulu prowadzenia dzialalno6ci, a nie tylko z tytulu kredytöw lub poiyczek. Tak wiqc na tq sumq

skladajq siq zobowiqzania, ktöre spöldzielnia oplaca w trakcie roku obrachunkowego wobec

dostawcdw mediöw, wykonawcöw uslug, pracowniköw, organdw podatkowych.

Przewidywane obciq2enia Spöldzielnia z tytulu planowanych zobowiqza6 zwiqzanych z

gospoda rkq zasobami mieszkaniowymi i dziata I no6ciq gospodarczq wyniosq:

Zuitycie materialöw, paliwo, nwterialy biurowe c.a. 14 000,00 z

Zuirycie energii ca 870 000,00 z

Uslugi obce ca 710 000,00 z

Wynagrodzenia ca 270 000,00 z

Sldadki na ubepieczenia spoleczre ca 50 000,00 z

Podatki i oplaty publicznoprawne c.a. 150 000,00 z

Pozo s tale ko s ly eks p lo atacji i utrry n:oinia n ierucho mo 6 c i c.a. 50 000,00 z

Remonty ca I 660 000,00 z

Rewitalizacja budynkdw przy ul. Barlickiego I 700 000,00 z

Konkurs NFOS nr POIS.01.03.02-IW.03-00-003/17 3 703 437,87 z

Suma 9 177 437,87 z
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