
Uchwałanr1l20'16

Wal nego Zg romad zenia Członkow
Społdzielni Mieszkaniowej ,, FAMPA'' w Jeleniej Gorze

z dnia 24 czerwca 2016 roku

W sprawie uchwalenia Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Gzłonków
Spółdzielni Mieszkaniowej ,, FAMPA'' w Jeleniej Górze w dniu 24 czerwca
20'16 roku

Walne Zgromadzenie Członkow na mocy $ 35a ust'13. Statutu uchwala Regulamin
obrad Walnego Zgromadzenia Członkow Spółdzielni Mieszkaniowej,,FAMPA"
w Jeleniej Gorze w dniu 24 czerwca2016 roku.

s1

W głosowaniu:

za uchwałą - 9o

przeciw uchwale - --

s2

Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia.

n{!łM,t4,Y
Sekretarz W Z C,ż

głosow

głosow

fr



Uchwałanr2l2016

Walnego Zgromad zenia CzłonkÓw
Społdzielni Mieszkaniowej ,, FAMPA'' w Jeleniej GÓrze

z dnia 24 czerwca2016 roku

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej
,, FAMPA'' w Jeleniej Górze za rok 2015.

s1

Na mocy $ 35a ust.2. Statutu Społdzielni Mieszkaniowej ,,FAMPA'' w Jeleniej
GÓrze, Walne Zgromadzenie Członkow zatwierdza sprawozdanie Zarządu
z działalności Społdzielni Mieszkaniowej ,,FAMPA'' w Jeleniej Górze za rok2015'

s2

W głosowaniu:

za uchwałą h głosow

przeciwuchwale - 0 głosów

s3

Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia'

Ń {ner}"ł/,^p
Sekretarz W Z Cz

fpr.,tKlen*łu }:
Przewodniczący W Z Cz



Uchwałanr3/2016

Wal nego Zg romad zenia Człon kÓw
Społdzielni Mieszkaniowej ,, FAMPA'' W Jeleniej Gorze

z dnia 24 czerwca 2016 roku

W sprawie zatwierdzenla sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni
Mieszkaniowej ,, FAMPA'' w Jeleniej Górze

s1

Na mocy $ 35a ust.2. Statutu Społdzielni Mieszkaniowej ,,FAMPA'' w Jeleniej
GÓrze, Walne Zgromadzenie Członkow zatwierdza sprawozdanie Rady
Nadzorczej za okres 07.2015r. - 06.2016 roku.

s2

W głosowaniu:

za uchwałą - to głosow

przeciwuchwale - } głosow

s3

Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia.

8 
' 
{ilalrń.^l;lco-

Sekretarz W Z Cz
Mly9s,t6* lill\ó.\Ńą,

Przewodniczący W Z Cz



Uchwała nr 4I 20'16

Wal nego Zg romad zenia Członków
Społdzielni Mieszkaniowej ,, FAMPA'' w Jeleniej Gorze

z dnia 24 czerwca 2016 roku

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni
Mieszkaniowej ,, FAMPA'' w Jeleniej Górze za rok 20'15.

s1

Na mocy $ 35a ust'2. Statutu Społdzielni Mieszkaniowej ,,FAMPA' w Jeleniej
Gorze, Walne Zgromadzenie Członkow zatwierdza sprawozdanie finansowe
Społdzielni Mieszkaniowej ,,FAMPA' za rok2015, w ktorego skład wchodzą:

- Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2015 rok,

- Bilans za rok obrotowy 2015, zamykający się po stronie aktywow i pasywÓw
kwotą 15.476.518,89 złotych (słownie: piętnaŚcie milionow czterysta
siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset osiemnaŚcie złotych osiemdziesiąt dziewięć
groszy).

- Rachunek zyskÓw i strat za rok2015,

- Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za rok2015.

s2
W głosowaniu:

za uchwałą - bo głosow

przeciwuchwale - 0 głosow

s3

Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia'

tAluofl6ło sgNLowl^
Przewodniczący W Z Cz

fr', fłulrłfr*
Sekretarz w z ć;



Uchwałanr5/2016

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

z dnia 24 czerwca 2016 roku

W sprawie udzielenia absolutor!um Prezesowi Zarządu Spółdzielni
Mieszkaniowej ,,FAMPA'' w Jeleniej Górze Gzesławowi Wychowankowi za
okres od 01 .01.2015r. do 14.05.2015 roku.

s1

Na mocy s 35a ust.2' Statutu SpÓłdzielni Mieszkaniowej ,,FAMPA'' w Jeleniej
GÓrze, Walne Zgromadzenie Członkow udziela absolutorium Prezesowi Zarządu
Spółdzielni Mieszkaniowej ,,FAMPA'' w Jeleniej Gorze Czesławowi Wychowankowi
za okres od 01 .01.2015r. do 14.05.2015 roku.

s2

W głosowaniu:

zauchwałą - ) głosÓw

przeciw uchwale - 29- głosow

s3

Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia.

V,i'g}Xiąłio
Przewodniczący W Z Cz



Uchwałanr6/2016

Wal nego Zg romad zenia Człon ków
Społdzielni Mieszkaniowej ,, FAMPA'' W Jeleniej Gorze

z dnia 24 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni
Mieszkaniowej ,,FAMPA'' w Jeleniej Górze lrenie Nowak za okres od
01.01 .20'15r. do 31.03.2015 roku.

s1

Na mocy s 35a ust.2. Statutu Społdzielni Mieszkaniowej ,,FAMPA'' w Jeleniej
Gorze, Walne Zgromadzenie Członkow udziela absolutorium Zastępcy Prezesa
Zarządu Społdzielni Mieszkaniowej ,,FAMPA'' w Jeleniej Gorze lrenie Nowak za
okres od 01 .01.2015r. do 31.03.2015 roku.

s2

W głosowaniu:

za uchwałą

przeciw uchwale

s3

Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia.

Sekretarz

0- głosÓw

2 s głosow

\'t, ifiI|łlorłiq_
Przewodnicząóv w ż ć;
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Uchwałanr7l2016

Walnego Zgromadzenia Członków
Społdzielni Mieszkaniowej ,, FAMPA'' w Jeleniej Gorze

z dnia 24 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni
Mieszkaniowej ,,FAMPA'' w Jeleniej Górze Witoldowi Urbanowiczowi za okres
od 01 .0'1.2015r. do 31.03.2015 roku.

s1

Na mocy $ 35a ust.Z. Statutu Społdzielni Mieszkaniowej ,,FAMPA'' w Jeleniej
GÓrze, Walne Zgromadzenie CzłonkÓw udziela absolutorium Zastępcy Prezesa
Zarządu Społdzielni Mieszkaniowej ,,FAMPA'' W Jeleniej Gorze Witoldowi
Urbanowiczowi za okres od 01 .01.2015r. do 31.03.20'15 roku.

s2

W głosowaniu:

za uchwałą - ?, głosow

przeciw uchwale - zB głosow

s3

Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia.

il neń"j,ł,*
Sekretarz W Z Cz

M' (otl-If,,ouicn-

Przewodnicząóv w ż ćż



Uchwałanr8/2016

Walnego Zgromad zenia Członkow
Spółdzielni Mieszkaniowej ,, FAMPA'' w Jeleniej Gorze

z dnia 24 czerwca 2016 roku

W sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółdzielni
Mieszkaniowej ,,FAMPA'' w Jeleniej Górze Wojciechowi Janikowi za okres od
18.03.2015r. do 27.08.20'15 roku.

s1

Na mocy $ 35a ust'2' Statutu SpÓłdzielni Mieszkaniowej ,,FAMPA'' w Jeleniej
Gorze, Walne Zgromadzenie Członkow udziela absolutorium Członkowi Zarządu
Społdzielni Mieszkaniowej ,, FAMPA'' w Jeleniej Gorze Wojciechowi Janikowi za
okres od 18.03.2015r. do 27.08.2015 roku.

s2

W głosowaniu:

zauchwałą - 2q głosow

przeciwuchwale - / głosow

s3

Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia'

fr nałłkg*
Sekretarz w z ćź

t{, ]od$łiŁ'*Ń.'-
Przewodniczący W Z Cz



Uchwałanr9/2016

Walnego Zgromad zenia Członków
Społdzielni Mieszkaniowej ,, FAMPA'' w Jeleniej Gorze

z dnia 24 czerwca 2016 roku

W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółdzielni
Mieszkaniowej ,,FAMPA'' w Jeleniej Górze Andrzejowi Szramikowi za okres
od 18.03.2015r. do 29.09 .2015 roku.

s1

Na mocy $ 35a ust.2. Statutu Społdzielni Mieszkaniowej ,,FAMPA' w Jeleniej
GÓrze, Walne Zgromadzenie Członkow udziela absolutorium Członkowi Zarządu
Spółdzielni Mieszkaniowej ,, FAMPA'' w Jeleniej Gorze Andrzejowi Szramikowi za
okres od 18.03.2015r. do 29.09.2015 roku.

s2

W głosowaniu:

za uchwałą

przeciw uchwale

s3

Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia'

Sekretarz W Z Cz
\Ą 

' 
lfll'No-uifu
Przewodniczący W Z Cz

29 głosow

) głosow



Uchwała nr 10 l 2016

Wal nego Zg romad zenia Członkow
Społdzielni Mieszkaniowej ,, FAMPA'' w Jeleniej Gorze

z dnia 24 czerwca 2016 roku

W sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółdzielni
Mieszkaniowej ,,FAMPA'' w Jeleniej Górze Dariuszowi Gęburze za okres od
05.08.201 5r. do 31.'12.20'15 roku.

s1

Na mocy s 35a ust.2' Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej ,,FAMPA'' w Jeleniej
Górze, Walne Zgromadzenie Członkow udziela absolutorium Prezesowi Zarządu
Społdzielni Mieszkaniowej ,,FAMPA'' w Jeleniej Gorze Dariuszowi Gęburze za
okres od 05.08.2015r. do 31 .12.2015 roku.

s2

W głosowaniu:

za uchwałą - tE głosow

przeciw uchwale - 0- głosów

s3

Uchwała wchodzi w Życie z dniem podjęcia'

$ 
' 
Tor|*;g\r!Ą

Przewodniczącv w ż ć;



Uchwała nr 11 I 2016

Wal nego Zg romad zenia Członkow
Społdzielni Mieszkaniowej ,, FAMPA'' w Jeleniej Gorze

z dnia 24 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni
Mieszkaniowej ,,FAMPA" w Jeleniej Gorze Arkadiuszowi Dacewiczowi za
okres od 11.09.2015r. do 31.12.2015 roku.

s1

Na mocy s 35a ust'2' Statutu SpÓłdzielni Mieszkaniowej ,,FAMPA'' w Jeleniej
Gorze, Walne Zgromadzenie Członkow udziela absolutorium Zastępcy Prezesa
Zarządu Społdzielni Mieszkaniowej ,,FAMPA" W Jeleniej Gorze Arkadiuszowi
Dacewiczowi za okres od 11 .09.2015r. do 31.12.2015 roku.

s2

W głosowaniu:

za uchwałą - \a głosow

przeciwuchwale - 0 głosow

s3

Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia.

fr,frnłlłł(w
Sekretarz w z ćź

}ł, fcnJhioŃ/!
Przewodnicząóv w ż cż



Uchwała nr 12 l 2016

Walnego Zgromad zenia Członkow
Społdzielni Mieszkaniowej ,, FAMPA'' W Jeleniej Gorze

z dnia 24 czerwca 2016 roku

W sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółdzielni
Mieszkaniowej ,,FAMPA'' w Jeleniej Górze Wojciechowi Kutwinowi za okres
od 09.11.2015r. do 31.12.2015 roku.

s1

Na mocy $ 35a ust'2. Statutu Społdzielni Mieszkaniowej ,,FAMPA'' w Jeleniej
Gorze, Walne Zgromadzenie Członkow udziela absolutorium Członkowi Zarządu
SpÓłdzielni Mieszkaniowej ,, FAMPA'' w Jeleniej Gorze Wojciechowi Kutwinowi za
okres od 09.11.2015r. do 31j2.2015 roku.

s2

W głosowaniu:

za uchwałą _ )9 głosow

przeciwuchwale - 
^ 

głosow

s3

Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia.

B ffiłłMł,(r*
Sekretarz W Z Cz



Uchwała nr 13 I 2016

Walnego Zgromad zenia Członków
Społdzielni Mieszkaniowej ,, FAMPA'' w Jeleniej Gorze

z dnia 24 czerwca 2016 roku

w sprawie zrzeczenia się przez sM ,,FAMPA'' na rzecz Gminy Jelenia Góra
prawa wieczystego użytkowania gruntów (pasa drogi oraz terenu pomnika
ofiar faszyzmu) przy ulicy Wojewódzkiej 5 w Jeleniej Górze.

s1

Na mocy $ 35a ust.S' Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej ,,FAMPA" w Jeleniej
Gorze, Walne Zgromadzenie Członkow v,tyraŻa zgodę na zrzeczenie się przez SM
,,FAMPA" na rzecz Gminy Jelenia Gora prawa wieczystego uzytkowania
następujących gruntow przy ulicy Wojewódzkiej 5 w Jeleniej Górze'.

1. część działki nr 1212, ktora to część po podziale będzie posiadała numer 1214,
(obręb 0002, AM-8, o powierzchni około 350 m2, zabudowanej
pomnikiem Pamięci ofiar faszyzmu),

2' częśc działki nr 1212, ktora to część po podziale będzie posiadała numer 1215,
(obręb 0002, AM-8, o powierzchni około 1.707 m2, zabudowanej
drogą),

W głosowaniu:
s2

za uchwałą

przeciw uchwale

s3

Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia.

fr tprffi{ł-*
Sekretarz W Z C;

głosow

głosow

N,Jotlh'p,hAre
Przewodnicząóv w ż ć;
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Uchwała nr 14 l 2016

Walnego Zg romad zenia Człon ków
Społdzielni Mieszkaniowej ,, FAMPA'' W Jeleniej Gorze

z dnia 24 czerwca 2016 roku

W sprawie zbycia na rzecz osoby posiadającej spółdzielcze własnościowe
prawo do lokalu przY ulicy Barlickiego 1116 w Jeleniej Górze dodatkowej
powierzchni korytarza i klatki schodowej' plzypisanej do lokalu nr 6 Uchwałą
nr 68/07 Zarządu sM ,,FAMPA'' w sprawie określenia przedmiotu odrębnej
własności.

s1
Na mocy $ 35a ust.S' Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej ,,FAMPA'' w Jeleniej
Gorze, Walne Zgromadzenie Członkow wyraŻa zgodę na zbycie na rzecz osoby
posiadającej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przy ulicy Barlickiego
1116 w Jeleniej Gorze dodatkowej powierzchni (14,58 m') korytarza i klatki
schodowej, przypisanej do lokalu nr 6 Uchwałą nr 68/07 Zarządu sM ,,FAMPA''
w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własnoŚci, w tym:

- 7,62 m2 korytarz (spocznik na pÓłpiętrze pomiędzy pańerem, a l piętrem,
z biegiem schodowym na l piętro i spocznikiem na l piętrze, wiodącym do kuchni
i pokoju,

- 2,04 m2 łazienka, (wydzielona ze spocznika na półpiętrze, pomiędzy l piętrem
a poddaszem),

- 4,92 m2 klatka schodowa, (pomiędzy l piętrem, a poddaszem, z ktorej
wydzielona została Wyszczegolniona powyzej łazienka - wraz ze spocznikiem
na poddaszu, wiodącym do dwÓch pokoi)'

s2
Cena sprzedaŻy W kwocie 12.650,00 złotych określona została operatem
szacunkowym, wykonanym w dniu 19.01 .2015 roku na zlecenie SM ,,FAMPA".

s3
W głosowaniu:

za uchwałą - 1g głosow

przeciwuchwale - o głosow

s3
Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia.

\ń, łą}ł{.vYun._
Przewodnicząóv w ż ć;w Żć'ż



Uchwała nr 15 I 20'16

Walnego Zgromadzenia Członkow
Spółdzielni Mieszkaniowej ,, FAMPA'' w Jeleniej Gorze

z dnia 24 czerwca 2016 roku

w sprawie zmiany treści zapisu s 30a ust. 1. Statutu Spółdzielni
Mieszkaniowej ,,FAMPA'' w Jeleniej Górze.

s1
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' z2003 roku, poz 1443) oraz $ 35a pkt 10 Statutu Spółdzielni
Mieszkaniowej ,,FAMPA'' W Jeleniej GÓrze, uchwala co następuje:

s2

$ 30a ust. 1. otrzymuje nowe brzmienie:

$ 30a
1. o czasie, miejscu iporządku obrad Walnego Zgromadzenia lub jego części
zawiadamia się na piśmie wszystkich członków, związek rewizyjtrY, w którym SM
,,FAMPA'' jest zrzeszona oraz Krajową Radę Spółdzielczą - co najmniej 2'| dni przed
terminem posiedzenia Walnego Zgromadzenia lub jego pierwszej części.

1l Zawiadomienie dostarcza się wszystkim członkom Spółdzielni za
pokwitowaniem odbioru z datą otrzymania i listami poleconymi Iub 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 ilośó obecnych członków.
Podejmowanie uchwał następuje zwykłą większością głosów - oprócz spraw, dla
których ustawa lub statut wymagają większości kwaIifikowanej.



s3

W głosowaniu:

za uchwałą - .'....'}}' ... głosów

przeciw uchwale - .'.'.....a. głosów

s4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

f;./ł'}ełil,ł(r*'
Sekretarz W z ć;ż

$, '3g.l}Ą*__o-uNn
Przewodnicząóv w ż ć;



Uchwała nr 16 l 2016

Walnego Zg romad zenia CzłonkÓw
Społdzielni Mieszkaniowej ,, FAMPA'' W Jeleniej Gorze

z dnia 24 czerwca 2016 roku

W sprawie wprowadzenia ust. 5. do S 37a Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej
,,FAMPA'' w Jeleniej Górze.

s1
Walne Zgromadzenie Członkow SpÓłdzielni Mieszkaniowej ,,FAMPA" w Jeleniej
Gorze na podstawie ań.38 s 1 pkt 10 ustawy zdnia 16 września'1982r. - Prawo
Społdzielcze (tekst jednolity _ Dz' U. z2003 roku, poz 1443) oraz $ 35a pkt 10

Statutu Społdzielni Mieszkaniowej ,,FAMPA'' W Jeleniej Górze, uchwala co
następuje:

s2
w $ 37a wprowadza się kolejny ustęp, ktoremu nadaje się numer 5. i następujące
brzmienie:

$ 37a
5. o treści podjętych przez Walne Zgromadzenie uchwał członkowie są
powiadamiani najpóźniej czternaścle dni od daty podpisania Protokołu
z obrad kolegium o którym mowa W ust.2. - poprzez umieszczenie
W skrzynkach listowych lokali członków Wyciągu z protokołu WZCz,
zawierającego numery' datę itreść podjętych uchwał.

s3
W głosowaniu'

za uchwałą ...'F'' głosÓw

przeciw uchwale ....0... ... głosÓw

s4
Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia.

\ !ou\*,''gń.'*
Przewodniczący W Z Cz



Uchwała nr 17 l 2016

Wal neg o Zg romad zenia Człon kow
Spółdzielni Mieszkaniowej ,, FAMPA'' w Jeleniej Gorze

z dnia 24 czerwca 2016 roku

W sprawie zmiany treści zapisu $ 46 ust. 1. 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 zdnia 16września 1982r' - Prawo
Społdzielcze (tekst jednolity _Dz. U. z2003 roku, poz 1443) oraz $ 35a pkt 10
Statutu Społdzielni Mieszkaniowej ,,FAMPA'' W Jeleniej GÓrze, uchwala co
następuje:

s2

$ 46 ust. 1. otrzymuje nowe brzmienie:

s46
1. Zarząd składa się z dwóch lub trzech członków, w tym Prezesa i jego
Zastępcy oraz _ w miarę potrzeb - Gzłonka Zarządu.

s3

W głosowaniu:

za uchwałą '''}}' .... głosów

przeciw uchwale .''.q.' '''. głosÓw

s4

Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia.

8 mnłlrłł*
Sekretarz w z ćz

\\, 3oilh;sl,*i-
Przewodniczący W Z Cz



Uchwała nr 18 l 2016

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

z dnia 24 czerwca 2016 roku

W sprawle wprowadzenia punktu 5/ do ust. 4. W s 104 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 zdnia 16 września 1982r. - Prawo
Społdzielcze (tekst jednolity _ Dz. U. z2003 roku, poz 1443) oraz $ 35a pkt 10
Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej ,,FAMPA'' W Jeleniej Górze, uchwala co
następuje:

s2
w S 104 ust. 4. wprowadza się kolejny punkt, ktÓremu nadaje Się numer 5i
i następujące brzmienie:

s 104
4.
5l Zasadę nie montowania podzielników kosztów ogrzewania w łazlenkach
i nie rozliczania kosztów zużytego ciepła według podzielników juŻ
zamontowanych w łazienkach.

s3
W głosowaniu:

za uchwałą - '''x\... ..'... głosow

przeciw uchwale .'a...' ... głosów

s4
Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia.

# {ąxrź"Wł*
Sekretarz W Z Cz

N, Toł)si{4AIł
Przewodniczący W Z Cz



Uchwała nr 19 l 2016

Wal nego Zg romad zenia Członkow
Społdzielni Mieszkaniowej ,, FAMPA'' W Jeleniej Gorze

z dnia 24 czerwca 2016 roku

W sprawie zmiany treści zapisu $ 12 ust. 1. Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej
,,FAMPA'' w Jeleniej Górze.

s1
Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej ,,FAMPA'' W Jeleniej Gorze na
podstawie ań. 38 $ 1 pkt 10 ustawy z dnia 't6 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:

s2
$ 12 ust. 1. otrzymuje nowe brzmienie:

s12
1. Wysokość wpisowego i udziałów jest corocznie ustalana jako ułamek aktualnej
wysokości minimaInego wynagrodzenia za pracę' o którym mowa w ustawie z dnia
'l0 paŹdziernika 2002 roku ,,o minimalnym Wynagrodzeniu za pracę'' (Dz'U. z 2002r.
Nr 200 poz.1679 z późniejszymi zmianami.

1/ Wysokość wpisowego dla osób fizycznych i prawnych wynosi:
al ,,0" _ dla ubiegającego się o członkostwo małżonka członka SpółdzieIni'
bl ,,1132" minimalnego Wynagrodzenia za pracę dla pozostałych osób.

2/ Wysokośó udziału dla osób fizycznych i prawnych wynosi:
al ,,1l8" _ minimalnego wynagrodzenia za pracę dla ubiegającego się

o członkostwo małżonka członka Spółdzielni,
bl ,,1l4" minimalnego wynagrodzenia za pracę dla pozostałych osób.

s3

W głosowaniu: Ąą
za uchwałą - ....'...{.:1 . głosów

przeciw uchwale - '....'...0' głosow

s4

Uchwała wchodzi w Życie z dniem podjęcia'

fr,n-qr,lpłilł*
Sekretarz W Z Cz

N' T_or}*łgŃx
Przewodniczący W Z Cz



Uchwała nr 20 I 2016

Wal nego Zg romad zenia Człon ków
Społdzielni Mieszkaniowej ,, FAMPA'' w Jeleniej Górze

z dnia 24 czerwca 2016 roku

W sprawie zmiany treści zapisu s 107 ust. 1. Statutu Spółdzielni
Mieszkaniowej ,,FAMPA'' w Jeleniej Górze.

s1
Walne Zgromadzenie Członkow Społdzielni Mieszkaniowej ,,FAMPA'' w Jeleniej
Gorze na podstawie ań.38 s 1 pkt 10 ustawy zdnia 16wrzeŚnia 1982r. - Prawo
SpÓłdzielcze (tekst jednolity - Dz. U. z2003 roku, poz 1443) oraz $ 35a pkt 10
Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej ,,FAMPA'' W Jeleniej Górze, uchwala co
następuje:

s2

S 107 ust. 1 . otrzymuje nowe brzmienie:

s 107

1. Zakres obowiązków SpółdzieIni w dziedzinie napraw i remontów części
wspólnej nieruchomości jest określany w Regulaminie napraw i remontów
Spółdzielni Mieszkaniowej ,,FAMPA'' w Jeleniej Górze, uchwalanym przez
Radę Nadzorczą.
Dla ustalenia obowiązków Spółdzielni w zakresie napraw i wymiany
instalacji, wytycza się następujący zakres i granice jej odpowiedzialności:

1/ instalacja wodociągowa: do głównego zaworu w lokalu' z zaworem
włącznie,

2l instalacja ciepłej wody użytkowej: do głównego zaworu W lokalu,
z zaworem włącznie,

3/ instalacja kanalizacyjna:
aI przy odpływib z zastosowaniem kratki ściekowej w posadzce: do

kratki ście kowej, z kratką włączn ie,
bl przy podłączeniu urządzeń do instalacji: do trójnika W pionie,

z trójnikiem włącznie,
4I instalacja gazowa: do kurka odcinającego przed licznikiem gazu,

z kurkiem włącznie,
5/ instalacja elektryczna: do tablicy bezpiecznikowej w lokalu, bez tej

tablicy,
6/ instalacja centralnego ogrzewania:

aI przy podłączeniu do zdala-czynnej sieci ciepłowniczej: do zaworów
grzejnikowych, bez tych zaworów i termostatów,

bl za instalację ogrzewania etażowego oraz za urządzenia ogrzewania
miejscowego (piece, kominki) w całości odpowiada użytkownik tego lokalu -
osoba posiadająca prawo do tego lokalu,



7I kanały kominowe:
a/ spalinowe i wentylacyjne:
- standardowe: do otworów wlotowych, z wyłączeniem rozet

i przewodów spa!inowych oraz kratek wentylacyjnych,
- za wkłady kominowe, zamontowane przez użytkowników lokali
w związku ze zmianą sposobu ogrzewania z paliwa stałego na gazowe'
w całości odpowiada użytkownik lokalu - osoba posiadająca prawo do
tego lokalu.

b/ dymowe:
_ standardowe: do otworów wlotowych, z wyłączeniem rozet

i czopuchów,
- za remont wymuszony udokumentowanym poprzez opinię

kominiarską stosowaniem przez uzytkownika Iokalu niewłaściwego
opału, Spółdzielnia obciąża użytkownika Iokalu - osobę posiadającą
prawo do tego lokalu. Wysokość obciążenia określa Rada Nadzorcza
w Regulaminie napraw i remontów Spółdzielni Mieszkaniowej

,,FAMPA'' w Jeleniej Górze.

s3
W głosowaniu:

za uchwałą

przeciw uchwale

s4

Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia.

Sekretarz W Z Cz

. 2l'' .'' głosow

głosÓw

\Y: Eoril{łp_tłil^.,
Przewodniczący W Z Cz



Uchwała nr 21 l 2016
Walnego Zgromad zenia CzłonkÓw

Społdzielni Mieszkaniowej ,, FAMPA'' w Jeleniej Górze
z dnia 24 czerwca2016 roku

w sprawie zmiany treści zapisu s 30a ust. 4 pkt 1I 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 1982 r' - Prawo
Społdzielcze (tekst jednolity -Dz.U.z2003 roku, poz1443) oraz$ 35a pkt 10
Statutu Społdzielni Mieszkaniowej ,,FAMPA'' W Jeleniej Górze, uchwala co
następuje:

s2
$ 30a ust. 4 pkt 1/ Statutu otrzymuje nowe brzmienie:

$ 30a
4.
1/ W przypadku, gdy w posiedzeniach wszystkich części Walnego Zgromadzenia
członków uczestniczy mniej niż 1l4 ogólnej liczby uprawnionych do głosowania, co
uniemożliwia podjęcie uchwały dotyczącej zbycia nieruchomości, uchwała
w sprawie zbycia nieruchomości może być poddana pod głosowanie w drugim
terminie WaInego Zgromadzenia członków.

a/ Walne Zgromadzenie Członków może odbyó się w drugim terminie, co
najmniej pół godziny po godzinie zakończenia WZCz w pierwszym terminie, o ile
W zawiadomieniu o Walnym Zgromadzeniu umieszczono informację
o możliwość odbycia go w drugim terminie i pouczono członków o tym, że uchwały
podjęte w drugim terminie będą ważne i obowiązujące bez względu na liczbę
obecnych na Zgromadzeniu.

bl Do podjęcia przez Walne Zgromadzenie członków, odbywające się
w drugim terminie uchwały dotyczącej zbycia nieruchomości, Wymagana jest
większośó co najmniej 60% ogólnej liczby członków obecnych na tym Walnym
Zgromadzeniu.

s3

W głosowaniu:
za uchwałą

przeciw uchwale

s4

Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia.

)t głosow

|ł, Touill*'ow\t-
Prżewodnicząóv w ż c.Sekretarz W Z Cz



Uchwała nr 22 l 2016

Wal nego Zg romad zenia Członkow
Społdzielni Mieszkaniowej ,, FAMPA'' W Jeleniej Gorze

z dnia 24 czerwca 2016 roku

W sprawie wprowadzenia punktu 6/ do ust.4. W s 104 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 zdnia 16 września 1982r' - Prawo
Społdzielcze (tekst jednolity _ Dz. U. z2003 roku, poz 1443) oraz $ 35a pkt 10
Statutu Społdzielni Mieszkaniowej ,,FAMPA" W Jeleniej Górze, uchwala co
następuje:

s2
w $ 104 ust' 4' wprowadza się kolejny punkt, ktÓremu nadaje się numer 6/
i następujące brzmienie:

s 104
4.
6I obowiązek montowania W Iokalach zaworów termostatycznych
o mlnimalnej temperaturze w zakresle regulacji, wynoszącej 16 st. Gelsjusza
- w przypadku ich wymiany.

s3
W głosowaniu:

za uchwałą '.?,.). .... głosow

przeciw uchwale ..0.... głosow

s4
Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia'

f)
Nl , 3 o-il$.iqw\u

Przewodniczący W Z CzSekretarz \N Z Cz



Uchwała nr 23 l 2016

Wa l n eg o Zg ro m ad zenia Czło n kow
Społdzielni Mieszkaniowej ,, FAMPA'' w Jeleniej Gorze

z dnia 24 czerwca 2016 roku

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej
,,FAMPA'' w Jeleniej Górze.

s1
Walne Zgromadzenle Członkow Społdzielni Mieszkaniowej ,,FAMPA" w Jeleniej
Górze na podstawie ań. 38 s 1 pkt 10 ustawy z dnia 16 wrzeŚnia 1982 r. - Prawo
Społdzielcze (tekst jednolity _ Dz. U. z2003 roku, poz 1443) oraz $ 35a pkt 10
Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej ,,FAMPA'' W Jeleniej Górze, uchwala tekst
jednolity Statutu Społdzielni Mieszkaniowej ,,FAMPA" w Jeleniej GÓrze, obejmujący
wszystkie zmiany zatwierdzone podczas obrad w dniu 24 czerwca 2016 roku
uchwałamiWZCznr../.1,.ł'6.,'/'7,'ł'ę,'ł'2,'Z.Q,..Z!,..ZZi.?.a1ł.ę.ła..

s2
W głosowaniu:

za uchwałą $ '' głosów

przeciw uchwale ....9. '' głosow

s3

Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia.

fl, Aeń,ęł{9*
Sekretarz w z ć,ź

s, Tor]ł*i'ou,ć*
Przewodniczący W Z Cz



Uchwała nr 24 l 2016

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

z dnia 24 czerwca 2016 roku

W sprawie podziału nadwyżki bilansowej (zysku netto) Spółdzielni
Mieszkaniowej ,, FAMPA'' w Jeleniej Górze za rok 2015.

Na podstawie art. 38 $ 1 ust 4 ustawy Prawo spółdzielcze i $ 35a ust' 4. Statutu
Społdzielni - Walne Zgromadzenie Członkow podjęło uchwałę następującej treści:

s1
Wygospodarowaną nadwyzkę bilansową za rok 2015, w kwocie 160'293,76 zł
dzieli się w następujący sposÓb :

1' kwotę 21.217,74 zł przeznacza się na dofinansowanie Funduszu zasobowego,
2' kwotę 136.026,02 zł przeznacza się na Fundusz remontowy Społdzielni,
3. kwotę 2.550,00 zł przeznacza się na pokrycie kosztÓw działalności społeczno-

wychowawczej roku 201 6.
4. kwotę 500,00 zł przeznacza na nagrody w konkursie na najładniejszy balkon.

s2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Społdzielni.

s3
W głosowaniu:

za uchwałą - Ią głosow

przeciw uchwale - o- głosÓw

s4

Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia.

fl , fr-,rłrt &&-
Sekretarz W Z Cz

N1 Tori$.lorA^
Przewodniczący W Z Cz



Uchwała nr 25 l 2016

Wal nego Zg romad zenia Członkow
Społdzielni Mieszkaniowej ,, FAMPA'' W Jeleniej Gorze

z dnia 24 czerwca 2016 roku

W sprawie oznaczenia najwyzszej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może
zaciągnąć.

s1
Na mocy $ 35a ust. 7. Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Członków
SpÓłdzielni Mieszkaniowej ,,FAMPA'' w Jeleniej Gorze oznacza najwyŻszą
sumę zobowiązan, jaką w okresie od daty podjęcia niniejszej uchwały do
dnia 30'06.2017 roku moŻe Społdzielnia zaciągnąć - na kwotę 1.550.000 zł
(słownie: jeden milion pięćset pięćdziesiąt tysięcy zł).

s2

W głosowaniu:

za uchwałą - l'r głosow

przeciwuchwale - o. głosow

s3

Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia.

fr,,W-rJoą*
Sekretarz w z ćiż

\_.^, Tsllsońw
Przewodniczący W Z Cz



Uchwała nr 26 l 2016

Walnego Zgromad zenia Członków
SpÓłdzielni Mieszkaniowej ,, FAMPA'' w Jeleniej GÓrze

z dnia 24 czerwca 2016 roku

W sprawie wyboru przedstawiciela SpółdzieIni Mieszkaniowej ,, FAMPA''
w Jeleniej Górze naZ1azd przedkongresowy Vl Kongresu Spółdzielczości.

s1

Na mocy $ 35a ust. 12. Statutu Społdzielni Mieszkaniowej ,,FAMPA'' w Jeleniej
GÓrze, Walne Zgromadzenie CzłonkÓw zatwierdza wybÓr:

frawtzt,
lmię i Nazwisko,

na Przedstawiciela Społdzielni Mieszkaniowej ,, FAMPA'' W Jeleniej Gorze naZ)azd
przedkongresowy Vl Kongresu Społdzielczości.

W głosowaniu:

1o głosow

0 głosów

s3

Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia.

s2

za uchwałą

przeciw uchwale

fr tnEhJ,b
Sekretarz w z ćz

\''}*, }ou}t)ońrn
Przewodniczący W Z Cz



Uchwała nr 27 l 2016

Wal nego Zg romad zenia Człon kow
Społdzielni Mieszkaniowej ,, FAMPA'' w Jeleniej Górze

z dnia 24 czerwca 2016 roku

W sprawie przyjęcia wolnych wniosków, zgłoszonych podczas obrad
Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej ,, FAMPA''
w Jelenie j Górze

s1

Na mocy s 35a ust.1. Statutu Społdzielni Mieszkaniowej ,,FAMPA" w Jeleniej
Górze, Walne Zgromadzenie Członkow przyjmuje wolne wnioski, zgłoszone
podczas obrad Walnego Zgromadzenia Członkow Spółdzielni Mieszkaniowej
,,FAMPA" w Jeleniej Gorze w dniu 24.06.2016 roku.

s2

Rozpatrzenie i realizację wnioskow mozliwych do zrealizowania powierza się
Radzie Nadzorczej i Zarządowi.

s3
W głosowaniu:

za uchwałą

przeciw uchwale

s3

Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia.

t' s głosÓw

o głosow

Ń, Tc'ulsońtn
Przewodniczący W Z Cz\N ZCZ



Uchwała nr 28 l 2016

Wal nego Zg romad zenia Człon kow
Społdzielni Mieszkaniowej ,, FAMPA'' W Jeleniej Gorze

z dnia 24 czerwca 2016 roku

W sprawie wprowadzenia ustępów 3. i 4. W s 69b Statutu Spółdzielni
Mieszkaniowej ,,FAMPA'' w Jeleniej Górze.

s1
Walne Zgromadzenie CzłonkÓw Społdzielni Mieszkaniowej ,,FAMPA" w Jeleniej
Górze na podstawie ań' 38 s 1 pkt 10 ustawy z dnia 16 wrzeŚnia 1982r. - Prawo
Społdzielcze (tekst jednolity _ Dz. U. z2003 roku, poz 1443) oraz $ 35a pkt 10
Statutu Społdzielni Mieszkaniowej ,,FAMPA" W Jeleniej GÓrze, uchwala co
następuje:

s2
w $ 69b wprowadza się kolejne ustępy, ktÓrym nadaje się numery 3' oraz 4'
i następujące brzmienie:

s6eb
3. Prawo dzierżawy _ pod garaże nie związane trwale z gruntem - gruntu
będącego własnością lub w wieczystym uzytkowaniu Spółdzie!ni'
przysługuje tylko członkom Spółdzielni Mieszkanlowej,,FAMPA''.

4. Pierwszeństwo dzieżawy - pod budowę garażu murowanego - gruntu
będącego własnością lub W wieczystym użytkowaniu Spółdzielni,
przysługuje członkom Spółdzielni Mieszkaniowej,,FAMPA''.

s3
W głosowaniu:

za uchwałą

przeciw uchwale

s4
Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia.

t fr,sr?"Wa
śók,;t;i' w ż ć,ż Przewodniczący W Z Cz



Uchwała nr 29 l 2016

Wal nego Zg romad zenia Człon kow
Spółdzielni Mieszkaniowej ,, FAMPA'' w Jeleniej GÓrze

z dnia 24 czerwca 2016 roku

W sprawie wydzielenla i bezprzetargowego zbycia prawa do części działki nr
2112 przy ulicy Bohaterów Września w Jeleniej Górze, zabudowanej obiektem
handlowym' na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.

s1
Na mocy $ 35a ust'5' Statutu Społdzielni Mieszkaniowej ,,FAMPA" w Jeleniej
Gorze, Walne Zgromadzenie Członkow v,tyraŻa zgodę na wydzielenie i zbycie
prawa do części obecnej działki nr 2112, obręb 0005, AM-7 przy ulicy Bohaterow
Września w Jeleniej GÓrze, na rzecz dzierŻawcy tego gruntu pod obiekt handlowy,
mieszczący między innymi kolekturę Lotto.

s2
Całkowita powierzchnia zbywanego gruntu nie moŻe przekroczyć wielkości 120m2.

s3
Wartość, jaką dla SM ,,FAMPA'' przedstawia zbywany grunt określi rzeczoznawca
majątkowy, wybrany przez Społdziel nię.

s4
Wszystkie koszty związane ze zbyciem prawa do gruntu poniesie nabywca gruntu.

s5
W głosowaniu:

? głosow

t6 głosow

za uchwałą

przeciw uchwale

s6
Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia.
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Uchwała nr 30 I 2016

Walnego Zgromad zenia Członków
Społdzielni Mieszkaniowej ,, FAMPA'' W Jeleniej Górze

z dnia 24 czerwca 2016 roku

w sprawie wydzielenia i bezprzetargowego zbycia prawa do niezabudowanej
części obecnej działki nr 1212 przy ulicy Wojewódzkiej 5 w Jeleniej Górze, na
rzecz właścicieli sąsiedniej działki nr 12l1, zabudowanej budynkami nr 6 i 7.

s1
Na mocy $ 35a ust.S. Statutu Społdzielni Mieszkaniowej ,,FAMPA" w Jeleniej
Górze, Walne Zgromadzenie Członkow wyraŻa zgodę na wydzielenie i zbycie
prawa do niezabudowanej części obecnej działki nr 1212, obręb 0002, AM-8 przy
ulicy Wojewodzkiej 5 w Jeleniej GÓrze, na rzecz właścicieli sąsiedniej działki
nr 1211, zabudowanej budynkami nr 6 i 7 przy ulicy Wojewodzkiej w Jeleniej
Gorze.

s2
Całkowita powierzchnia zbywanego gruntu nie może przekroczyc wielkości
1.600m2.

s3
WańośÓ, jaką dla SM ,,FAMPA'' przedstawia zbywany grunt określi rzeczoznawca
majątkowy, wybrany przez S połdziel nię.

s4
Wszystkie koszty związane ze zbyciem prawa do gruntu poniosą nabywcy gruntu.

s5
W głosowaniu:

za uchwałą

przeciw uchwale

s6
Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia.
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głosow

głosow
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