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ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z $ 29a ust. 1. oraz $ 30a ust. 1. Statutu Zaząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,'FAMPA''
w Je|eniej Gorze zawiadamia, Że w dniu 24 czerwca 20{6 roku od godziny 17.00, w sali numer 203,
na drugim piętrze siedziby Politechniki Wrocławskiej w Jeleniej Goze - Cieplicach, przy Placu
Piastowskim 27, odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków SM ,,FAMPA".

Poządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybor Przewodniczącego i członków Prezydium.
3. Pzyjęcie poządku obrad.
4' Pzyjęcie Regulaminu obrad.
5. Przyjęcie protokÓłu z Walnego Zgromadzenia Członkow SM ,,FAMPA" z dnia 26.06.2015 roku.
6. Wybory Komisji :

- mandatowo - skrutacyjnej,
- uchwał iwniosków.

7' Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalnoŚci Spółdzielni za rok 2015 oraz z realizacji
zaleceń polustracyjnych.

8. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Członkow i jego zdolności do
podejmowania prawomocnych uchwał.

9. Dyskusja nad Sprawozdaniem Zaządu i podjęcie uchwały W sprawie zatwierdzenia
S prawozd a nia Zarządu z działalności S pÓłdzi el n i za rok 20 1 5.

10' Pzedstawienie Sprawozdaniazdzialalności Rady Nadzorczej Spółdzie|niw roku 2015.
1 1' Dyskusja nad Sprawozdaniem Rady Nadzorczej i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia

Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 201 5.
12. omowienie Sprawozdania finansowego Społdzielni za rok 2015 i przedstawienie opinii biegłego

rewidenta z badania Sprawozdania finansowego 2a2015 rok.
13. Dyskusja nad Sprawozdaniem finansowym i podjęcie uchwały W sprawie zatwierdzenia

Sprawozdania finansowego za rok 201 5.
14' Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2015 ośmiu osobom,

które w roku 2015 pełniły funkcje Członków Zarządu Społdzielni.
15. Przeprowadzenie wyboru Przedstawiciela SM ,,FAMPA' na 4azd pzedkongresowy

Vl Kongresu SpółdzielczoŚci'
16. omówienie i podjęcie uchwały W sprawie zrzeczenia się przez SM ,,FAMPA'' na rzecz Gminy

Jelenia Góra prawa wieczystego uzytkowania gruntów (pasa drogi oraz terenu pomnika ofiar
faszyzmu) przy ulicy Wojewodzkiejw Jeleniej Góze'

17' omowienie i podjęcie uchwały W sprawie zbycia 20 wynajmowanych lokali mieszkalnych
zlokalizowanych w budynkach: Barlickiego 3 i10, BohaterówWześnia 1,3 i23, Dworcowej 20a
i 20c, Hirszfelda 9, XX-lecia 2a, 3,3b, 5 i 6 oraz Wolności 303c, 307 i 309 w Jeleniej Góze'

18. omowienie i podjęcie uchwały W sprawie zbycia 56 wynajmowanych lokali mieszkalnych
zlokalizowanych w budynkach przy ulicy Wojewodzkiej 5/1 ,512,513,514 i 515 w Jeleniej Gorze.

19. omówienie i podjęcie uchwały 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, przypisanej do lokalu nr 6 Uchwałą nr 68/07 Zarządu
SM ,,FAMPA'' W sprawie okreŚlenia przedmiotu odrębnejwłasnoŚci.

20. omowienie propozycji zmian w Statucie Społdzielni' dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach:
- wynikających z ustaw: Prawo spółdzielcze oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
- określenia liczby członków Zarządu'
- wprowadzenia zasady nie montowania podzielnikow kosztów ogzewania w łazienkach i nie
rozliczania kosztÓw zużytego ciepła według podzielników już zamontowanych w łazienkach.
- obnizenia wysokości wpisowego Wnoszonego przez nowych członków.
- ustalenia granic odpowiedzialności za remonty - pomiędzy Spółdzielnią a użytkownikami lokali.
- ustalenia zasad ogłaszania i odbywania drugiego terminu Walnego Zgromadzenia Członków'



- ustalenia obowiązku montowania w lokalach zaworÓw termostatycznych o minimalnym zakresie
regulacji temperatury Wynoszącym 16 st. Celsjusza - W przypadku ich wymiany.
21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcie tekstu jednolitego Statutu SM ,,FAMPA' w Jeleniej Gorze.
22. omowienie i podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni za 2015 rok.
23. omowienie i podjęcie uchwały W sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką

Spółdzielnia może zaciągnąć.
24. Sprawozdanie Komisji mandatowo-skrutacyjnej z wyboru Pzedstawiciela SM ,,FAMPA" na Ąazd

pzedkongresowy Vl Kongresu Społdzielczości i podjęcie uchwały zatwierdzającej wynik
pzeprowadzonego głosowania.

25. Wolne wnioski.
26. Sprawozdanie Komisji uchwał iwniosków.
27. omowienie wniosków i podjęcie uchwały w sprawie ich przyjęcia.
28.Zamknięcie obrad.

Zarząd sM ,,FAMPA'' informu je, że:.

Regulamin WZCz, Protokoł WZCz z roku 2015, Sprawozdania i projekty, uchwał które będą
przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia zostaną wyłozone do wglądu członków Społdzielni
Mieszkaniowej ,,FAMPA'' w jej siedzibie przy ul. XX Lecia 3 w Jeleniej Górze - od dnia
10'06.2016r. w godzinach pracy biura. KaŻdy z członków ma prawo do zapoznania się z tymi
dokumentami.

Projekty uchwał, żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego
Zgromadzenia oraz kandydatur na Przedstawiciela SM ,,FAMPA'' na Ąazd pzedkongresowy Vl
Kongresu Spółdzielczości mają prawo zgłaszać członkowie Spółdzielni
w terminie do 15 dni przed Walnym Zgromadzeniem, tj do dnia 09.06.2016r. Projekty muszą
uzyskać poparcie co najmniej 10 członków ($ 30a pkt 6 Statutu). Formularze mozna uzyskaÓ
w siedzibie Społdzielni.

Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektow uchwał nie pózniej niz na 3 dni przed
posiedzeniem walnego zg romadzenia.

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

Prosimy 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.
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