
SPÓŁDZ| E LN lA M l ESZKANloWA
iIFAMPA"

58-560 Jelenia Gora. ul. XX-Lecia 3

r.rr p o I r -o#ilg-ru--"-u"?: n- lo rrnno ru zAWl A D o M I E N I E

Jelenia Góra, dnia 29 ma1a2017 roku

Zgodnie z $ 29a ust. 1. oraz $ 30a ust. 1' Statutu Zaząd SpÓłdzielni Mieszkaniowej ,,FAMPA'' w Jeleniej Goze
zawiadamia, Że w dniu 24 czerwca 2017 roku od godziny 14.00, w sali numer 203, na drugim piętze siedziby
Politechniki Wrocławskiej w Jeleniej Górze _ Cieplicach, przy Placu Piastowskim 27, odbędzie się Walne
Zgromadzenie Członków SM,,FAM PA".

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2' Wybór Przewodniczącego i członków Prezydium.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Pzyjęcie Regulaminu obrad'
5' Przyjęcie protokółu z Walnego Zgromadzenia Członkow SM ,,FAMPA'z dnia 24.06.2016 roku.
6. Wybory Komisji: Mandatowo-skrutacyjnej oraz Uchwał iwnioskÓw.
7' Pzedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2016 - w tym z realizacji 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 Sprawozdaniaz 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. omowienie Sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2016 i pzedstawienie opinii biegłego rewidenta

z badania Sprawozdania finansowego za 2016 rok.
't3' Dyskusja nad Sprawozdaniem finansowym i podjęcie uchwały w

finansoweg o za rok 2016.
14. Przedstawienie informacji z lustracji pełnej działalności SM ,,FAMPA'' za

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

pełniły funkcje Członków Zaządu SpÓłdzielni'
16. omówienie propozycji zmian w Statucie Spółdzielni, dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach:
- uaktualnienia adresu Spółdzielni.
- uaktualnienia przedmiotu działalności SpÓłdzielni.
- terminu zawiadamiania o pzyjęciu 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 wykluczaniai wykreślania z rejestru członkÓw.
- ponownego przyjmowania w poczet członków osób wcześniejwykluczonych za długi.
- ilości członków Rady Nadzorczej.
- przypadków utraty mandatu członka Rady Nadzorczej.
- usunięcia definicji Zastępcy członka Rady Nadzorczej'
- zasad spzedaŻy odzyskanych lokali mieszkalnych.
- zasad zaciągania kredytów na remonty budynków.
- zasad podziału nadwyzki i straty bilansowej oraz pozytków z nieruchomości wspólnej.
- ustalenia terminu uiszczania opłat.
- przeniesienia na Spółdzielnię odpowiedzialnościza wodomierze, domofony oraz instalację 9azową.
- uszczegółowienie zasad księ$owania wpływów iwydatków funduszu remontowego na budynki.
- ustalenia zasad naliczania opłatza garaŻe oraz dzierŻawę gruntów pod garaŻami i innymi lokalami uzytkowymi.
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. Przeprowadzenie wyboru Delegata oraz Zastępcy delegata SM ,,FAMPA'' na V|l Krajowy Ąazd Związku

Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP.
20. omówienie i podjęcie uchwały w sprawie kierunków działalności Społdzielni.
21. omówienie i podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia części środków funduszu 'remontowego Spółdzie|ni,

pochodzących z podziału nadwyzki bilansowej Spółdzielni za 2015 rok, na uzupełnienie wkładu lokali uzytkowych
Spółdzielni do funduszy remontowych budynkÓW przy ul. Bohaterów Września 2 i XX-lecia 3.

22. omówienie i podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyzki bilansowej SpÓłdzielni za 2016 rok'
23. omowienie i podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyzszej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia moze

zaciągnąć.

sprawie zatwierdzenia Sprawozdania

lata 2014-2016 oraz podjęcie uchwały



24. omówienie i podjęcie uchwał w sprawie podziału nieruchomoŚci:
- działki nr 8 pzy ul. Bohaterow Wześnia (garaŻe i ogrod obok budynku nr 7).

- działki nr 1712pzy ul. Jagiellońskiej (garaze iogród obok budynku nr46).
_ działki nr 1212 pzy ul. Wojewódzkiej 5 (budynki mieszkalne, garaŻe, tereny zielone).
25. omÓwienie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany załącznika do uchwały w sprawie zbycia 56 wynajmowanych
lokali mieszkalnych zlokalizowanych w budynkach pzy ulicy Wojewódzkiej 5/1 ,5l2,5l3,5l4 i 5l5 w Jeleniej Górze.
26. omówienie i podjęcie uchwały w sprawie zbycia na rzecz osoby posiadającej spÓłdzielcze własnościowe prawo

do lokalu przy ulicy Barlickiego 1116 w Jeleniej Goze dodatkowej powiezchni korytarza i klatki schodowej,
pzypisanej do lokalu nr 6 Uchwałą nr 68107 Zarządu sM ,,FAMPA'' W sprawie określenia przedmiotu odrębnej
własności.

27. Sprawozdanie Komisji mandatowo-skrutacyjnej z przeprowadzonych wyborow członków do Rady Nadzorczej
na kadencję 2017-2020 i podjęcie uchwały zatwierdzającej wynik przeprowadzonego głosowania.

28' Sprawozdanie Komisji mandatowo-skrutacyjnej z przeprowadzonych wyborÓw Delegata orazZastępcy delegata
SM ,,FAMPA'' na Vll Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Społdzielni Mieszkaniowych RP i podjęcie uchwały
zatvlier dzają cej wyn i k p ze p rowa dzo n e g o głos owa n i a.

29' omówienie i podjęcie uchwały w sprawie zrzeczenia się przez SM ,,FAMPA'' prawa wieczystego uzytkowania
gruntÓw (pasa drogi oraz terenu Pomnika ofiar taszyzmu) przy ulicy Wojewódzkiej 5 w Jeleniej Gorze.

30. omówienie i podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości:
- działki gruntu nr 12t8 zabudowanej budynkiem mieszkalnym przy ulicy Wojewódzkiej 5/1 w Je|eniej Górze.
- działki gruntu nr 1219 zabudowanej budynkiem mieszkalnym pzy ulicy Wojewódzkiej 5/2 w Jeleniej Górze.
- działkigruntu nr 12t10 zabudowanej budynkiem mieszkalnym przy ulicy Wojewódzkiej 5/3 w Jeleniej Górze.
- działki gruntu nr 12t11 zabudowanej budynkiem mieszkalnym przy ulicy Wojewodzkiej5/4 w Jeleniej Górze.
- działki gruntu nr 12t12 zabudowanej budynkiem mieszkalnym przy ulicy Wojewódzkiej 5/5 w Jeleniej Górze.
31. Wolne wnioski.
32' Sprawozdanie Komisji uchwał iwniosków.
33. omÓwienie wnioskÓw i podjęcie decyzjiw sprawie ich przyjęcia do realizacji.
34. Zamknięcie obrad.

Zarząd sM,,FAMPA'' informu je, że:.

o RegulaminWZCz, Protokół WZCz z roku 2016, Sprawozdania iprojekty 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 09'06.2017r' w godzinach pracy biura. Kazdy
z członkÓw ma prawo do zapoznania się z tymi dokumentami.

o Projekty uchwał, ządanie zamieszczenia okreŚlonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia oraz
kandydatury na Członków Rady Nadzorczei i Delegata oraz Zastępcy delegata SM ,,FAMPA' na Vll
Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego SMRP mają prawo zgłaszać tylko członkowie Spółdzielnl '
w terminie do '!5 dni przed Walnym Zgromadzeniem, tj do dnia 08.06.2017r. Projekty muszą uzyskać
poparcie co najmniej 10 członków ($ 30a pkt 6 Statutu). Formulaze można uzyskać w siedzibie
SpÓłdzielni.

Do Rady Nadzorczej mogą być wybierani tyIko członkowie Spółdzielni. Nie dopełnienie wymogów
statutowych spowodu je, że kandydat nie będzie umieszczony na liście wyborczej. Zgłoszenia kandydata
należy dókonać na odpowiednim formularzu, który można pobraó, a następnie należy złożyć w siedzibie
Spółdzielni Mieszkaniowej ,,FAMPA'' W Jeleniej Górze przy ul. XX Lecia 3.

o Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektÓw uchwał nie pÓŹniej niz na 3 dni przed posiedzeniem
walnego zgromadzenia.

o Walne zgromadzenie moze podejmowaó uchwały jedynie w sprawach objętych poządkiem obrad podanym

do wiadomości członków .

. ProsimV 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.

lnformujemy, Że W przypadku braku kworum Wymaganego do podjęcia uchwał w sprawach zbycia
nieruchomości, Walne Zgromadzenie Członków moze odbyÓ się w drugim terminie, co najmniej pół godziny po

zakończeniu WZCz rozpoczętego o godzinie 14.00. WyjaŚniamy, Że uchwały podjęte w drugim terminie będą

ważne iobowiązującebezwzględu na liczbę obecnych na Zgromadzeniu.

Zarząd
Społdzielni Mieszkaniowej,,FAMPA''

w Jeleniej Górze

PREZES ZARZADU
Spółdzielni Mieszkaninwei "Frmpr"wlQgtcrGórzr-..
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