
SPÓŁDZl E LN lA M l ESZKANloWA
,,FAMPA"

58-560 Jelenia GÓra. ul' XX-Lecia 3
tel. 75-64-27-860+'l Jelenia Gora' dnia 09 czenłca 2017 roku

NlP 611_02_03_492 Regon 003299028 zAWlADoMlENlE UZUPEŁNloNE
o projekty uchwał zgłoszone przez członków - zgodnie z Art. 83 ust.10 i 1 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

Zgodnie z $ 29a ust. 1. oraz $ 30a ust. 1. Statutu, Zarząd SpÓłdzielni Mieszkaniowej,,FAMPA'' w Jeleniej GÓrze
zawiadamia, Źe w dniu 24 czerwca 2017 roku od godziny 14.00, w sali numer 203, na drugim piętrze siedziby
Politechniki Wrocławskiej w Jeleniej Górze - Cieplicach, przy Placu Piastowskim 27, odbędzie się Walne
Zgromadzenie Gzłonków sM,,FAM PA''.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. WybÓr Przewodniczącego i członkow Prezydium.
3. Przyjęcie poządku obrad.
4. Przyjęcie Regulaminu obrad.
5. Przyjęcie protokÓłu z Walnego Zgromadzenia CzłonkÓw SM ,,FAMPA'' z dnia 24.06.2016 roku'
6. Wybory Komisji: Mandatowo-skrutacyjnej oraz Uchwał i wniosków.
7. Pzedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności SpÓłdzielni za rok 2016 - w tym z realizac)i zaleceń
polustracyjnych.
8. Stwierdzenie prawidłowoŚci zwołania Walnego Zgromadzenia Członków i jego zdolności do podejmowania
prawomocnych uchwał.
9. Dyskusja nad Sprawozdaniem Zarządu i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu

z działalnoŚci SpÓłdzielni za rok 2016'
10. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej SpÓłdzielni w roku 2016.
11. Dyskusja nad Sprawozdaniem Rady Nadzorczej i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania

Rady Nadzorczejza rok 2016.
12' omÓwienie Sprawozdania finansowego SpÓłdzielni za rok 2016 i przedstawienie opinii biegłego rewidenta

z badania Sprawozdania finansowego za 2016 rok.
13. Dyskusja nad Sprawozdaniem finansowym i podjęcie uchwały W sprawie zatwierdzenia Sprawozdania

finansowego za rok 2016.
'l4. Przedstawienie informacji z lustracji pełnej działalnoŚci sM ''FAMPA" za lata 2014-2016 oraz podjęcie uchwały

w sprawie przyjęcia wnioskÓw polustracyjnych.
15. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2016 czterern osobom, ktÓre w roku 2016

pełn iły fu nkcje Człon kÓw Zarządu S pÓłdzie l n i.

16' omÓwienie propozycji zmian w Statucie SpÓłdzielni, dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach:
- uaktualnienia adresu Spółdzielni.
- uaktualnienia przedmiotu działalności SpÓłdzielni.
_ terminu zawiadamiania o przyjęciu w poczet członków'
- trybu wykreślenia członka, ktÓry nie wpłacił wpisowego lub udziałÓw.
_ obowiązkÓw członkÓw nie posiadających prawa do lokalu w SM ,,FAMPA".
_ zasad i procedur wykreślania i skreŚlania z rejestru członków.
_ trybu odwoławczego W sprawach wykluczania i wykreŚlania z Ęestru członkÓw.
- ponownego pzyjmowania w poczet członkÓw osób wcześniej wykluczonych za długi.
- iloŚoiczłonkÓw Rady Nadzorczej.
- przypadkÓw utraty mandatu członka Rady Nadzorczej.
- usunięcia definicjiZastępcy członka Rady Nadzorczej'
_ uprawnieniaZanądu do skreślania z rejestru członków osób, które zrezygnowaĘ z członkostwa lub zmarły.
- ustalenia zasad naliczania opłat za garuŻe oraz dzierŻawę gruntów pod garażami i innymi lokalami użytkowymi.
_ wykreślenia zapisu o ustanawianiu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego _ garażu.
- zasad sprzedaży odzyskanych lokali mieszkalnych.
- zasad zaciągania kredytÓw na remonty budynkÓw.
- zasad podziału nadwyzki i straty bilansowej oraz poŻytkÓw z nieruchomości wspÓlnej.
- ustalenia terminu uiszczania opłat'
- pzeniesienia na SpÓłdzielnię odpowiedzialnoŚciza wodomierze, domofony oraz instalację gazową.
- uszczegÓłowienie zasad księgowania wpływów i wydatkÓw funduszu remontowego na budynki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu sM ,,FAMPA'' w Jeleniej GÓrze.
18. Przeprowadzenie wyborÓw członkÓw do Rady Nadzorczej na kadencję 2017-2020.
19. Pzeprowadzenie wyboru Delegata oraz Zastępcy delegata sM ,,FAMPA' na Vll Krajowy Zjazd Związku

Rewizyjnego SpÓłdzielni Mieszkaniowych RP.
20. omÓwienie i podjęcie uchwały w sprawie kierunkÓw działalnoŚci SpÓłdzielni'
21. omÓwienie ipodjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia częŚci środkÓw funduszu remontowego Spółdzielni,

pochodzących z podziału nadwyzki bilansowej SpÓłdzielni za 2015 rok, na uzupełnienie wkładu lokali użytkowych
SpÓłdzielni do funduszy remontowych budynkÓw pzy ul. BohaterÓw WzeŚnia 2 iXX-lecia 3.

22. omÓwienie i podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyzki bilansowej Spółdzielni za 2016 rok.
23. omÓwienie i podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką SpÓłdzielnia moze

zaciągnąÓ.
24. omówienie l podjęcie uchwały w sprawie obciążania dłużników kosztami windykacji, prowadzonej na zlecenie
sM ,,FAMPA" przezzewnętzne firmy.
25. omÓwienie i podjęcie uchwał w sprawie podziału nieruchomoŚci:
- działki nr 8 pzy ul. BohaterÓw Wześnia (garaŻe i ogród obok budynku nr 7)'
- działki nr 1712 przy ul. Jagiellońskiej (garaŻe i ogrÓd obok budynku nr 46).



- działki nr 12!2 przy ul' Wojewódzkiej 5 (budynki mieszkalne, garaŻe, tereny zielone).
26' omÓwienie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany załącznika do uchwały w sprawie zbycia 56 wynajmowanych lokali

mieszkalnych zlokalizowanych w budynkach przy ulicy WojewÓdzkiej 511, 5l2, 5l3, 5l4 i 5/5 w Jeleniej GÓrze.
27. omÓwienie i podjęcie uchwały w sprawie zbycia na rzecz osoby posiadającej spÓłdzielcze własnościowe prawo do

lokalu przy ulicy Barlickiego 'l116 w Jeleniej GÓrze dodatkowej powierzchni korytarza i klatki schodowej, przypisanej do
lokalu nr 6 Uchwałą nr 6Bi07 Zarządu sM ,,FAMPA'' w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności.

28. Sprawozdanie Komisji mandatowo-skrutacyjnej z przeprowadzonych wyborów członkÓw do Rady Nadzorczej
na kadencję 2017-2020 i podjęcie uchwały zatv,tierdzającej wynik przeprowadzonego głosowania.

29. Sprawozdanie Komisji mandatowo-skrutacyjnej z przeprowadzonych wyborÓw Delegata oraz Zastępcy delegata
sM ,,FAMPA'' na Vll Krajowy 71azd Związku Rewizyjnego SpÓłdzielni Mieszkaniowych RP i podjęcie uchwały

zatwier dzającej wy n i k p rze p rowa d zo n e gb głos owa n i a.
30' omÓwienie i podjęcie uchwały w sprawie zrzeczenia się przez sM ,,FAMPA'' prawa wieczystego użytkowania

gruntÓw (pasa drogi oraz terenu Pomnika ofiar faszyzmu) przy ulicy WojewÓdzkiej 5 w Jeleniej GÓrze'
31. omÓwienie ipodjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości:
- działki gruntu nr 12lB zabudowanej budynkiem mieszkalnym pŻy ulicy Wojewódzkiej 5/1 w Jeleniej Górze.
- działki gruntu nr 1219 zabudowanej budynkiem mieszkalnym przy ulicy Wojewódzkiej 5/2 w Jeleniej GÓrze.
- działki gruntu nr 12110 zabudowanej budynkiem mieszkalnym przy ulicy WojewÓdzkiej 5/3 w Jeleniej GÓze.
_ działki gruntu nr 12l11 zabudowanej budynkiem mieszkalnym przy ulicy WojewÓdzkiej 5/4 w Jeleniej GÓrze.
- działki gruntu nr 12112 zabudowanej budynkiem mieszkalnym przy ulicy WojewÓdzkiej 5/5 w Jeleniej GÓze.
32. omówienie i podjęcie uchwały w sprawie wydzielenia i bezprzetargowego zbycia prawa do gruntu przy ulicy
Wojewódzkiej - na rzecz właścicieli wspólnoty Wojewódzka 516 a 5I7.
33. omówienie i podjęcie uchwały w sprawie bezpzetargowego zbycia działki przy ulicy Dwudziestolecia,
zabudowanej sklepem zoologicznym - na rzecz dzierżawcy.
34. omówienie i podjęcie uchwały w sprawie wydzielenia i sprzedaży gruntu przy skrzyżowaniu ulic Bohaterów
Wześnia i Podgózyńskiej _ na rzecz dzieżawcy, prowadzącego tam wcześniej kolekturę Lotto.
35. omówienie i podjęcie uchwały w sprawie obniżenia opłaty za dzierŻawę gruntu przy skrzyżowaniu ulic
Bohaterów Września i Podgórzyńskiej - na z.ecz dzieżawcy, prowadzącego tam wcześniej kolekturę Lotto.
36. omówienie i podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego o powiezchni 20,46 m2 przy ul.
Bohaterów Września 2'
37. Wolne wnioski.
38. Sprawozdanie Komisji uchwał i wnioskÓw.
39' omÓwienie wnioskÓw i podjęcie decyzji w sprawie ich pzyjęcia do realizacji.
40. Zamknięcie obrad.

Zanąd sM ,,FAMPA'' informuje, że:

o Regulamin WZGz, Protokół WZCz z roku 2016, Sprawozdania i projekty uchwał, które będą przedmiotem
obrad Walnego Zgromadzenia są wyłożone do wglądu członków Spółdzielni Mieszkaniowej ,,FAMPA''
w jej siedzibie pzy ul. XX-Lecia 3 w Jeleniej Góne - od dnia 09.06.2017r. w godzinach pracy biura.
Każdy z członków ma prawo do zapoznania się z tymi dokumentami.

o Projekty uchwał, żądanie zamieszczenia okreŚlonych spraw w poządku obrad Walnego Zgromadzenia oraz

kandydatury na CzłonkÓw Rady Nadzorczej i Delegata oraz Zastępcy delegata sM ,,FAMPA'' na Vll Krajowy

Zjazd Związku Rewizyjnego SMRP mieli prawo zgłaszac tylko członkowie SpÓłdzielni - w terminie do 15 dni przed

Walnym Zgromadzeniem, Projekty musiały uzyskaĆ poparcie co najmniej 10 członkÓw ($ 30a pkt 6 Statutu).

Formulaze można było uzyskać w siedzibie SpÓłdzielni.
Do Rady Nadzorczej mogą być wybierani tylko członkowie SpÓłdzielni. Nie dopełnienie wymogÓw statutowych

spowoduje, że kandydat nie będzie umieszczony na liŚcie wyborczej' Zgłoszenia kandydata nalezało dokonaÓ na

odpowiednim formulazu, ktÓry mozna było pobraÓ, a następniezłoŻyĆ w siedzibie SpÓłdzielni Mieszkaniowej ''FAMPA''
w Jeleniej GÓze pzy ul' XX Lecia 3. Zawiadamiamy, że zgłoszono dziewięó kandydatur do Rady Nadzorczej.

o członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem
walnego zgromadzenia.

o Walne zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad
podanym do wiadomości członków .

o PrósimY Członków Spółdzielni o zabranie ze sobą na obrady Walnego Zgromadzenia dowodu tożsamości,
po okazaniu którego i podpisaniu listy obecności będzie wręczony mandat uprawniający do udziału
w głosowaniach'

tnformujemy, że w przypadku braku kworum wymaganego do podjęcia uchwał W sprawach zbycia
nieruchomości, Walne Zgromadzenie Gzłonków może odbyó się w drugim terminie! co najmniej pół godziny po
zakończeniu WZCz rozpoczętego o godzinie 't4.00. Wyjaśniamy, że uchwały podjęte w drugim terminie będą
ważne i obowiązujące bez względu na liczbę obecnych na Zgromadzeniu.

EZESA ZARZADU
rkaniowei ,,FAMPA"

PREZES ZARZĄDU
soołiliil'irrn'i.ztęń iówel "lrmpr'ffie Larząd

SpÓłdzielni Mieszkaniowej''FAMPA''
w Jeleniej GÓrze

ZASTĘ

Dacewicz


