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Jelenia Göra, dnia 12 czewvca 2018 roku

CZI-ONKOWIE
Spdldzielni Mieszkaniowej,,FAMPA"
w Jeleniej Görze

Szanowni Paristwo.

Przypominamy, Ze w czwartek 14 czerwca 201 8 roku od godziny 16.30, odbqdq sig obrady Walnego Zgromadzenia Czlonköw naszej
Spöldzielni.

Zgromadzimy sig w sali konferencyjno-bankietowej Hotelu ,,Cieplice" przy ulicy Gervii 11 w Cieplicach.

Aby ulatwiö Paristwu Swiadome uczestnictwo w powy2szym zgromadzeniu - w tym odpowiedzialne g{osowanie nad
poszczegölnymi, poddawanymi pod Paristwa oceng uchwalami - przedstawiamy poni2ej poszczegölne, objgte porzqdkiem obrad
sprawy tak, jak widzimy je my, tj. osoby odpowiadajqce za prowadzenie spraw naszej Spötdzielni w interesie ogölu jej czlonköw:
- uchwala nr 112018 w sprawie przyjgcia Regulaminu obrad - zadecydujq Paristwo, czy treSö Regulaminu obrad pozwoli osobie
p rzewod n i czq cej Zgr omadze ni u sp rawn ie po p rowadziö te ob rady.

- swoje zdanie na tematy objgte uchwalami nr 2120'18,312018 1 412018, tj. zatwierdzenia sprawozdan: Zazqdu, Rady Nadzorczej
i finansowego muszq Pahstwo sobie sami wypracowaö. Z treSciq poszczegölnych sprawozdafi mogq sig Paristwo zaznajomiö w biurze
Spöldzielni oraz poprzez strong internetowq wwrar.smfamoa.jgora.ol w zakladce Walne Zgromadzenia / WALNE ZGROMADZENIE
CZLONKÖW Z DNIA 14.06.2018R. Bgdq one röwnie2 odczytane podczas obrad\NZCz.

W nastgpnej kolejno5ci rozpatrywane bgdq uchwaly:
- nr 5/2018 w sprawie udzielenia absolutorium prezesowi Zazqdu - Dariuszowi Ggburze,

- nr 6/2018 w sprawie udzielenia absolutorium zastgpcy prezesa Zarzqdu - Arkadiuszowi Dacewiczowi,
- nr 712018 w sprawie udzielenia absolutorium czlonkowi zarzqdu - Stefanowi Jakubowskiemu, ktöry ju2 od roku nie jest pracownikiem
i czlonkiem Zarzqdu naszej Spötdzielni.

Gtosowania te sq z Pafistwa strony ocenq poszczegölnych osöb, ktöre w roku 2017 wchodzily w sklad Zarzqdu.
Wobec czlonka Zarzqdu, ktöremu absolutorium udzieli mniej ni2 polowa czlonköw Spöldzielni biorqcych udzialw Zgromadzeniu, mo2e
byö nastgpnie wszczgta procedura majqca na celu odwolanie go z funkcji czlonka Zarzqdu.

Gtosowanie nad odwolaniem czlonka Zanqdu odbywa sig w sposöb tajny, a o odwolaniu czlonkowie Spöldzielni decydujq zwyktq
wigkszo6ciq glosöw osöb biorqcych udziat w Zgromadzeniu. Osoba odwolana przez WZCz z funkcji czlonka Zarzqdu zgodnie ze
statutem powinna byö nastgpnie zwolniona z pracy. Uzupelnienie skladu Zarzqdu nale2y do kompetencji Rady Nadzorczej.
- Nastgpnym punktem porzqdku obrad jest przeprowadzenie tajnych glosowari w sprawie odwolania z funkcji czlonköw,Rady
Nadzorczej dw6ch osöb: Przewodniczqcej oraz czlonka Rady. Wniosek w tej sprawie zglosily osoby, ktöre w toku dyskusji zapewne
przedlo2q powody jego zloZenia. Objqte tym wnioskiem osoby bgdq zapewne mogly odniei;ö sig do zarzutöw, ktöre legly u podstaw
zlo2enia wniosköw o ich odwolanie. Gtosowania\NZCz w sprawach odwolania czlonköw Rady Nadzorczej musi sig odbyöw drodze
glosowania tajnego, a o ich odwolaniu czlonkowie Spötdzielni zadecydujq wigkszo5ciq 2/3 gtosöw osöb biorqcych udzial w tym
Zgromadzeniu.

Poniewa2 Walne Zgromadzenie mo2e podejmowaö uchwaly jedynie w sprawach objgtych porzqdkiem obrad podanym do wiadomo6ci
czlonköw w terminach i w sposöb okreSlony w statucie, to ewentualne uzupelnienie skladu Rady Nadzorczej bgdzie mo2liwe na
kolejnym Walnym Zgromadzeniu Czlonköw - ptzy zachowaniu procedury okreSlonej w statucie, tj. wszyscy czlonkowie muszq mieö
mo2liwoSö zglaszania kandydatöw na czlonköw Rady Nadzorczej w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego
Zgromadzenia. Liczba kandydatöw nie moze byö ograniczona.

lnformujemy, 2e $38 ust.3. Statutu okre5la, 2e Rada Nadzorcza winna sig skladaö z 7 do 5 czlonköw, a uchwaly Rady Nadzorczej
muszq byö glosowane przy obecno6ci co najmniej 5 jej cztonköw.

Przypominamy, 2e obecnie Rada Nadzorcza liczy 7 osöb, a wnioskodawcy proponujq odwolanie dwojga z nich.

- uchwala nr 8/2018 dotyczy zmian w Statucie Spöldzielni, wynikajqcych ze zmiany praw czlonkowskich w ustawie Prawo spdidzielcze
oraz ustawie o spöldzielniach mieszkaniowych. Zapisy uchwaly muszq byö wprowadzone do statutu przezWZCz do dnia 08.09.2018 r.

- uchwala nr 24t20'18 w sprawie zwrotu kwot wplaconych na udzialy zostala zlo2ona przez 13 czlonköw Sp6tdzielni, ktörzy podczas
obrad \NZCz bgdq mieli mo2liwoSö przybli2yö Paflstwu swoje intencje. Sprawa ujgta tym projektem jest uregulowana w uchwale nr
812018 dotyczqcej zmian w statucie.

- uchwala nr 9/2018 dotyczy wigkszo5ci, jakiej zgoda bgdzie wymagana do ustanowienia hipoteki na nieruchomoSci, na rzecz ktörej
bgdq wykonane roboty remontowe. Bgdq Pafistwo decydowaö, czy zmieniö zapis statutu, ktöry obecnie na ustanowienie hipoteki
wymaga zgody 100% osöb posiadajqcych prawa do lokali w danej nieruchomoSci. Obecny zapis uniemo2liwia przeprowadzenie
remontdw za uzyskane Srodki unijne, gdy2 nie do wszystkich osöb posiadajqcych prawa do lokali mo2na dotrzeö. Proponowany przez
nas zapis wzorowaliSmy na uregulowaniach art.6. ust. 4. i 5. ustawy o spötdzielniach mieszkaniowych, wskazanych w 940 ust.1 . pkl29l
statutu.

Zmiana obecnego zapisu jest istotna r6wnie2 w perspektywie uzyskania kredytu na docieplenie 31 budynköw naszej Spöldzielni.
- uchwalami nr 2012018 | 2112018 zatwierdzq Pafistwo ogloszone przez komisjg mandatowo-skrutacyjnq wyniki pzeprowadzonych
tajnych glosowaf w sprawie odwolania z funkcji czlonköw Rady Nadzorczej dwöch osöb.

- uchwalq nr 1'|'12018 w sprawie kierunköw dzialalno6ci Spdldzielni zadecydujq Paristwo o sprawach, ktöre Zarzqd bgdzie zobowiqzany
realizowaö w okresie pomigdzy tym, a nastgpnym Walnym Zgromadzeniem Czlonköw

- uchwalq nr 1212018 w sprawie podzialu nie wykorzystanej nadwy2ki bilansowej (zysku netto) rok 2016 proponujemy wzorem lat
ubieglych pzydzieliö zaoszczqdzonq podczas zakupu tablic ogtoszeniowych kwotg 2.412,75 zl na wsparcie sportu dzieciqcego, tj.
szkölki pitki noZnej.

- uchwalq nr'1312018 w sprawie podzialu nadwy2ki bilansowej (zysku netto) Spbldzielni 2a2017 rok proponujemy przyznaö wigkszoSö
Srodköw (130.000,- zl) na fundusz remontowy Spöldzielni. Pozostalq czg6ciq Srodköw (25.954,91 zl) proponujemy zasiliö fundusz
zasobowy, ktöry stanowi waZnq rezerug Srodköw na cele dotyczqce ogölu czlonköw Ze Srodköw tych bgdzie mo2na skorzystaö tylko
na podstawie uchwal kolejnych Walnych Zgromadze6.

Do tej uchwaly Zarzqd zglosil autopoprawkg, proponujqc pomniejszenie ptzeznaczonej na fundusz remontowy kwoty 130.000,- zt
o kwotg 7.000,- zl, ktörq proponuje przeznaczyö na rozbudowanie systemu informatycznego Spoldzielni, aby umo2liwiö czlonkom
wglqd przez indywidualne konta do ich rozliczefi czynszowych, protokolöw i uchwal organöw samorzqdowych oraz innych wa2nych,
a ptzeznaczonych tylko dla czlonköw Spötdzielni dokumentöw.



Do tej uchwaly zgloszono poprawkg, ktörej autor proponuje przeznaczyö nale2qcq do ogolu czlonköw kwotg 130.000,- zl na docieplenie
tych budynköw ktöre sqw dobrej sytuacji finansowej.

- uchwalg nr 14 w sprawie oznaczenia najwyZszej sumy zobowiqzafi, jakq Spöldzielnia mo2e zaciqgnqö obejmuje wszystkie wydatki,
jakie przewidujemy ponieSö w okresie pomiqdzy tym, a nastgpnym WZCz w zwiqzku z codziennym funkcjonowaniem Spöldzielni
i obslugiwanych przez nas nieruchomoSci - w tym ich remontöw W uchwale ujgli6my röwnieZ planowane koszty rewitalizaqi 11

budynkdw przy ulicy Barlickiego oraz koszty, jakie planujemy ponie6ö w zwiqzku z dociepleniem 31 budynköw. Paristwa zgodg na
pzeprowadzenie powy2szej rewitalizacji i dociepleh wykorzystamy jedynie w pzypadku wczeSniejszego zagwarantowania, 2e
mieszkaricy budynköw objgtych tymi remontami wezmq na siebie wszystkie koszty i cale ryzyko tych remontöw - bez ryzyka dla
Spöldzielni.

Do tej uchwaly zgloszono uzupelnienie, w ktörym autorzy poruszajq sprawy nie ujgte w tej uchwale: uszczegölowienia rachunkowo5ci
oraz ograniczenia finansowania projektöw unijnych tylko do budynköw bgdqcych w dobrej sytuacji finansowej. Tych wniosköw nie
poddamy pod glosowanie \NZCz, gdyZ sprawy te nie sq poprawkq do uchwaly lecz propozycjq nowej uchwaly i winny byö zgtoszone do
dnia 29.05.2018 roku jako osobne projekty uchwal.

- uchwalq nr 18/2018 tozpatrzq Pafstwo wnioski dziewigciu osöb o uchylenie uchwaly Rady Nadzorczej w sprawie wysoko6ci oplat za
uZytkowanie gara2y, do ktörych przysluguje uZytkownikom spoldzielcze wlasno6ciowe prawo do gara|y polo2onych przy budynku
WolnoSci 309. lnformujemy, 2e art. 32 $1 ustawy prawo spöldzielcze daje prawo zaskar2ania do \MZCz tylko takich uchwal Zarzqdu
i Rady Nadzorczej, ktöre dotyczq spraw indywidualnych migdzy czlonkiem, a spöldzielniq. Zo2ony wniosek nie dotyczy takich spraw,
a nawet wigcej - wnioskodawcy chcq bezprawnego wkroczenia Walnego Zgromadzenia w kompetencje pozostalych organöw
Spöldzielni. \Afia5niamy, 2e wysokoSö oplat zostala naliczona zgodnie z wytycznymi art. 4. i 6. ustawy o spöldzielniach
mieszkaniowych - przez organy do tego uprawnione. Optaty za u2ytkowanie 14 gara2y objgtych uchwalq muszq byö naliczane w taki
sam sposöb, jak dla posiadaczy mieszkai.
- w roku 2015 \NZCz zadecydowalo o sprzedaZy najemcom wynajmowanych pzez nich lokali mieszkalnych, polo2onych w budynkach
numer1,2,3,4i5przyul.Wojewödzkiej 5wJeleniej Göze.WwynikuzmianprawaiwzwiqzkuzkoniecznoSciqjednoczesnego
zbycia drogi dojazdowej, ktörej przejgcia odmöwil Prezydent Miasta, przedktadamy nowq wersjg uchwaly nr 15/2018, ktöra pozwoli
Zazqdowi zrealizowaö to zadanie.

- uchwala nr 16/2018 dotyczy sprzedania klatki schodowej istrychu w segmencie budynku przy ulicy Barlickiego 9. Wszystkie objqte
uchwalq pomieszczenia i klatka schodowa sq u2ytkowane wylqcznie przez osoby, na zecz ktörych ma nastqpiö ich zbycie.

- uchwalq nr 1712018 proponujemy zbycie zalesionej, skalistej, le2qcej na skarpie dzialki gruntu, zlokalizowanej za gara2ami, na
wysokoSci budynku pzy ulicy Dwudziestolecia 14. Dzialka ta generuje koszty, a Spötdzielnia nigdy jej nie wykorzysta na wlasne cele.

- zgloszona pzez 12 czlonköw uchwala nr 19120'18 dotyczy anulowania wszystkich uchwal Rady Nadzorczej i Zarzqdu dotyczqcych
oplat za garaAe. Wyja5niamy, 2e uchwala bgdzie z mocy prawa niewa2na, gdy2 wkracza w kompetencje Rady Nadzorczej i Zarzqdu.
Wyliczenie stawek optat za gara2e bylo przedstawione u2ytkownikom gara2y w sposöb dokladniejszy, ni2 kiedykolwiek to uczyniono
pzy podwy2kach oplat za u2ytkowanie mieszkah, chocia2 Spötdzielnia nie ma takiego obowiqzku. U2ytkownicy gara2y 2qdajq powrotu
do stanu poprzedniego, kiedy to ogöl czlonköw wyrgczat ich w oplacaniu kosztöw zazqdzania nieruchomoSciami gara2owymi. Chcq te2
pozbawiö ogöl czlonköw praw wlaScicielskich do czerpania po2ytköw z posiadanych nieruchomoSci.

- zgloszonq pzez 12 czlonköw uchwalq nr 2212018 wnioskodawcy chcq wprowadzenia obowiqzku corocznego, odplatnego zlecania
firmie zewngtznej przeprowadzenia badania sporzqdzonego ptzez Spötdzielnig sprawozdania finansowego pomimo, 2e zgodnie z art.
64 ust.1. pkt 4 ustawy o rachunkowoSci nasza Spöldzielnia nie musi zlecaö takiego badania i ponosiö dodatkowych kosztöw.

- 12 osöb zglosilo uchwalq nr 2312018 Zqdajqc sprzedania u2ytkownikom gara2y prawa wieczystego u2ytkowania dzialek gruntu na
ktörych ganAe sq posadowione. Grunty te obecnie nale2q do ogölu czlonköw naszej Spötdzielni. Wnioskodawcy w trakcie obrad\NZCz
powinni wyjaSniö swoje intencje. Zawiadamiamy,2e ju2 20 osöb zlo2ylo wnloski o przeniesienie tego prawa - w tym 8 czlonköw.

- 11 cztonköw zglosilo uchwalg nr 2512018 dotyczqcq wylqczenia drogi dojazdowej z granic dzialki garaäowej 217 pzy budynku
Bohateröw WaeSnia 25A. Wnioskodawcy proponujq utworzenie dzialki-wyspy bez dostepu do drogi publicznej, co jest niezgodne
z przepisami. Pozostaly pas gruntu tworzqcy aktualnie dostgp do drogi publicznej chcq przerzuciö na utrzymanie ogölu czlonköw naszej
Spöldzielni.

Do tej uchwaly zgloszono poprawki, ktörej autorzy chcq, aby u2ytkownicy gara2y placili tylko podatek od nieruchomo6ci za
powiezchnig samego garaLu, natomiast koszty podatku od pozostalej czg6ci dziatki, koszty wieczystego u2ytkowania gruntu, koszty
sprzqtania i koszty ogölne Spötdzielni pokrywal za nich ogol czlonköw Spöldzielni. Tego wniosku nie poddamy pod glosowanie\NZCz,
gdy2 sprawy te nie sq poprawkq do uchwaly lecz propozycjq nowej uchwaty iwinny byö zgloszone do dnia 29.05.2018 roku jako
osobne projekty uchwal.

- uchwalq nr 2612018 12 czlonköw chce zobowiqzaö Zarzqd do zwigkszenia czgstotliwoSci informowania Paöstwa o stanie finansöw
poszczegölnych nieruchomoSci. Zwracamy uwage na zly dobör podanych terminöw: w czerwcu nie jest jeszcze zakoriczone pölrocze,
a w grudniu trwa jeszcze rok obrachunkowy.

- zglaszajqc uchwalg nr 2712018, 12 osöb wkraczajqc w kompetencje Rady Nadzorczej wybralo wykonawcg nieobowiqzkowego dla
naszej Spöldzielni badania sprawozdania finansowego za rok 2017 - firmg, ktöra przez ostatnie lata badata nasze sprawozdania na
zlecenie poprzedniej Rady Nadzorczej. Cel zlo2enia przez siebie projektu tej uchwaty jej autorzy bgdq mieli okazjg przedstawiö podczas
obrad WZCz. Wyja5niamy, 2e wedlug $40 ust.1 . pkt 281 statutu, w naszej Spöldzielni wybör bieglego rewidenta nale2y do Rady
Nadzorczej, natomiast art. 66 ust.S ustawy o rachunkowoSci nakazuje Zauqdowi, aby umowa o wykonanie badania byla podpisana
w terminie umo2liwiajqcym firmie audytorskiej udzial w inwentaryzacji znaczqcych skladniköw majqtkowych, ktörq to inwentaryzacjg
w naszej Spötdzielni przeprowadzamy na koniec roku kalendarzowego. Uchwala bgdzie niezgodna z prawem, czyli nieobowiazujqca.

- 12 osöb, ktöre zglosily uchwalg nr 2812018 neguje prawo Rady Nadzorczej do ksztaltowania spraw wa2nych dla cztonköw naszej
Spötdzielni. Sprawy oplal za ogrödki pzydomowe i inne nie zabudowane tereny rekreacyjne sq uregulowane uchwalami Zarzqdu -
zgodnie z jego kompetencjami.

- zglaszajqc uchwalq nr 2912018 dotyczqcq nie podjqtych jeszcze przez Radq Nadzorczq uchwal dotyczqcych obciqZenia hipotek
nieruchomoSci, dla ktörych bgdq realizowane remonty idocieplenia przy udziale Srodköw unijnych, 12 osöb chce wkroczenia Walnego
Zgromadzenia Czlonköw w kompetencje Rady Nadzorczej.

lnformujemy, 2e Walne Zgromadzenie Czlonköw jest wladne omawiaö i wyra2aö swojq opiniq we wszystkich sprawach
dotyczqcych Spötdzielni, jednak wobec wyszczegölnionych powy2ej projektöw uchwal, ktörymi autorzy chcq naruszania przez Walne
Zgromadzenie kompetencji Rady Nadzorczej lub Zarzqdu wyjaSniamy, 2e uchwaty organu Spoldzielni w sprawach przypisanych
statutem do kompetencji innego organu tej spöldzielni sq z mocy prawa niewa2ne.

Serdecznie zapraszamy Pahstwa do udzialu
w Walnym Zgromadzeniu Czlonköw.

PRFZFSA ZARZADU
\sz'raniowel "FAMFA"
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