
Ęloszenie projektu uchrłnly / żądanle zamieszczenh spraury w porządku obrad
Walnego Ęrcmadzenia CrłonkówSM 

'FAMPA" 
wJeleniej Góne

My, niżej podpisani członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej FAMPA w Jeleniej Górze,
na podstawie 530a ust. 6. Statutu 5M FAMPĄ zglaszamy projekt uchwały l żądamy,
zamieszczenia sprawy w porządku obrad Walnego Ęromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej
FAMPĄ mającego się odbyć w dniu 7 września 2018 roku.

t. Przeprowadzenia lustracii Społdzielni Mieszkaniowei Fampa w 2018 roku. w celu sorawdzenia
statusu prawnego. mieszkańców orzv ul. Woiewódzkiei w Jeleniei Górze.

Uzasadnienie: Rada Nadzorcza z Zarządem Spótdzielni Mieszkaniowej Fampa, wprowadziła
punkt L2 do porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spótdzielni
Mieszkaniowej Fampa, które ma się odbyć w dniu 7 września 2018 roku.
Pld. 12. onówienie i poĘęcie w drugim tenninie achwały w sprawie spnedaĘ

wynajmowanych lokąli mieszkalnych, położonychw badynlrach numer ],2,3, 4
i 5 plzy ul' Wojewódzkiej 5 v Jekniej Góne-

Społdzielnia Mieskaniowa Fampa posiadą postanowienie Ęda'łv Jeleniej Górce,
gdy kilku lokątorów z uI. Wojewódzkiej złożyło pozew do Sqdx na Zarzqd Społdzielni,
że odłnałł,ią się im, lokąIi mieszkąniowych z bonifikatq, przewidzianq
w naww prawie o Społdzielniach Mieszkaniowych. sqd p zapontaniu się z Aktern
Notarialnyn i Anekgm do Aktu Notarialnego oraz łvysłuchaniu świadlrow
przedstatł'ionych pzez Zarzqd Społdzielni Mieszkaniowej Fałnpa _ oddalił POZEW
(skarsd wnioskodawcóv,, umajqc, że Prąwo Spółfuielcze nie łna lu zastosowania,
gĄrz zgodnie z Aktem Notarialrryn, kupione dzidki psiadajq właścicieli fizycznych,
a wnioskodawcy nie partycypowali w wykupie Ęrch działek Sąno złożenie deklaracji
o prrystqieniu do Społdzielni Mieszkaniołłej Fampa, nie daje pravya wła,rności
do nieruchomości wykupionych przez osobyfizycme zgo&tie zAlrten Notariąlnym.

Ż. Zgodnie z ustawą, celem lustracji jest:

1) Sprawdzenie przestrzeganaa przez spółdzielnię przepisów prawa i postanowień statutu.
z| Zbadanie przestrzegania przez spółdzielnię prowadzenia przez nią dziatalności

w interesie ogółu członków.
Kontrola gospodarności, celowości i rzetelności realizacji przez spółdzielnię jej celów
ekonomicznych, socialnych oraz kulturalnych.
Wskazywanie czlonkom na nieprawidłowości w działalnościorganów spółdzielni.
Udzielanie organlzacyjnej i instruktażowej pomocy W usuwaniu stwierdzonych

3)
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oraz w u działalności
Lp. Na'ivłŚko i imĘ c*o{tka spddrielni Mieisce zamlesztenla I Wbnoręczny polpls Numer cŻłonkolvski
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