
Podziękowanie_e-mail do Pana Posła Leszka Millera – Przewodniczącego Klubu 
Poselskiego SLD 
 
 
Szanowny Panie Pośle, 
 
Zespół Inicjatywny członków Fordońskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy, 

utworzony  w ramach sprzeciwu wobec wniesionego do Sejmu w dniu 05 kwietnia 2012r. 

poselskiego projektu nowelizacji ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach 

mieszkaniowych, se rdec zn ie  dz ięk u je  Panu  za umożliwienie uczestnictwa naszych 

przedstawicieli w dniu 10.07.2012r. w posiedzeniu Klubu Poselskiego Sojuszu Lewicy 

Demokratycznej i wysłuchanie naszych argumentów w przedmiotowej sprawie. 

Dziękujemy za Pańskie osobiste zaangażowanie oraz Klubu Poselskiego SLD w 

działaniach ukierunkowanych na wycofanie z obrad 18 Posiedzenia Sejmu RP ustaw 

autorstwa Pani poseł Lidii Staroń, dotyczących  zmian w prawie spółdzielczym Cieszymy 

się, że wpływ na powyższe miało również zaangażowanie naszego Zespołu, który nie tylko 

pozyskał w ramach sprzeciwu wobec projektu nowelizacji ustawy o spółdzielniach 

mieszkaniowych pisemne poparcie prawie 5000 członków Fordońskiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej i przekazał je na ręce Pani Marszałek Sejmu RP, ale odbył szereg spotkań 

z przedstawicielami władzy ustawodawczej w biurach poselskich na terenie Bydgoszczy 

oraz w klubach parlamentarnych w Sejmie. Nasz sprzeciw wobec przedmiotowego 

projektu nowelizacji ustawy i jego poparcie przez członków spółdzielni prezentowaliśmy 

również w lokalnych audycjach radiowych i na łamach prasy. 

Nasze działania wynikają z głębokiego przekonania, ze dokonywanie zmian w ustawie o 

spółdzielniach mieszkaniowych nie może się odbywać bez udziału członków spółdzielni 

mieszkaniowych. 

 
                                                                                                    Z wyrazami szacunku 

z upoważnienia Zespołu Inicjatywnego 

                              /-/  Henryk Gotowski  

/-/ Krzysztof Mójta 

 



Podziękowanie_E-mail do Pana Posła Grzegorza Schreibera – Klub Parlamentarny PiS 
 
 
Szanowny Panie Pośle, 
 
Zespół Inicjatywny członków Fordońskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy, 

utworzony  w ramach sprzeciwu wobec wniesionego do Sejmu w dniu 05 kwietnia 2012r. 

poselskiego projektu nowelizacji ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach 

mieszkaniowych, s erdec zn ie  dz ięku je  Panu  za przyjęcie w Sejmie w dn. 10.07.2012r. 

naszych przedstawicieli i wysłuchanie naszych argumentów w przedmiotowej sprawie. 

Dziękujemy za Pańskie osobiste zaangażowanie oraz Klubu Parlamentarnego PiS w 

działaniach ukierunkowanych na wycofanie z obrad 18 Posiedzenia Sejmu RP ustaw 

autorstwa Pani Poseł Lidii Staroń, dotyczących  zmian w prawie spółdzielczym. Cieszymy 

się, że wpływ na powyższe miało również zaangażowanie naszego Zespołu, który nie tylko 

pozyskał w ramach sprzeciwu wobec projektu nowelizacji ustawy o spółdzielniach 

mieszkaniowych pisemne poparcie prawie 5000 członków Fordońskiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej i przekazał je na ręce Pani Marszałek Sejmu RP, ale odbył szereg spotkań z 

przedstawicielami władzy ustawodawczej w biurach poselskich na terenie Bydgoszczy oraz 

w klubach parlamentarnych w Sejmie. Nasz sprzeciw wobec przedmiotowego projektu 

nowelizacji ustawy i jego poparcie przez członków spółdzielni prezentowaliśmy również w 

lokalnych audycjach radiowych i na łamach prasy. 

Nasze działania wynikają z głębokiego przekonania, ze dokonywanie zmian w ustawie o 

spółdzielniach mieszkaniowych nie może się odbywać bez udziału członków spółdzielni 

mieszkaniowych. 

                                                                                                    Z wyrazami szacunku 
z upoważnienia Zespołu Inicjatywnego 

                              /-/  Henryk Gotowski  

/-/ Krzysztof Mójta 

 



E-mail do Pana Posła Tomasza Makowskiego – Klub Poselski Ruch Palikota 
 
 
Szanowny Panie Pośle, 
 
Zespół Inicjatywny członków Fordońskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy, 

utworzony  w ramach sprzeciwu wobec wniesionego do Sejmu w dniu 05 kwietnia 2012r. 

poselskiego projektu nowelizacji ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach 

mieszkaniowych, s erdec zn ie  dz ięku je  Panu  za przyjęcie w Sejmie w dn. 10.07.2012r. 

naszych przedstawicieli i wysłuchanie naszych argumentów w przedmiotowej sprawie. 

Dziękujemy za Pańskie osobiste zaangażowanie oraz Klubu Poselskiego RP w działaniach 

ukierunkowanych na wycofanie z obrad 18 Posiedzenia Sejmu RP ustaw autorstwa Pani 

Poseł Lidii Staroń, dotyczących  zmian w prawie spółdzielczym. Cieszymy się, że wpływ na 

powyższe miało również zaangażowanie naszego Zespołu, który nie tylko pozyskał w 

ramach sprzeciwu wobec projektu nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych 

pisemne poparcie prawie 5000 członków Fordońskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i przekazał 

je na ręce Pani Marszałek Sejmu RP, ale odbył szereg spotkań z przedstawicielami władzy 

ustawodawczej w biurach poselskich na terenie Bydgoszczy oraz w klubach 

parlamentarnych w Sejmie. Nasz sprzeciw wobec przedmiotowego projektu nowelizacji 

ustawy i jego poparcie przez członków spółdzielni prezentowaliśmy również w lokalnych 

audycjach radiowych i na łamach prasy. 

Nasze działania wynikają z głębokiego przekonania, ze dokonywanie zmian w ustawie o 

spółdzielniach mieszkaniowych nie może się odbywać bez udziału członków spółdzielni 

mieszkaniowych. 

W odniesieniu do propozycji udziału naszego Zespołu w przygotowywaniu projektu 

nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych przez Pańskie ugrupowanie, to 

uprzejmie informujemy, ze wszelkie nasze sugestie w tym zakresie są zbieżne  z projektem 

obywatelskim ustawy o działalności spółdzielni mieszkaniowych, który został  opracowany 

przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej i jest autoryzowany przez Związek Rewizyjny 

Spółdzielni  Mieszkaniowych RP. 

                                                                                                    Z wyrazami szacunku 
z upoważnienia Zespołu Inicjatywnego 

                              /-/  Henryk Gotowski  

/-/ Krzysztof Mójta 

 



Podziękowanie_e-mail do Pana dra Jerzego Jankowskiego – Prezesa Zarządu  ZRSM PR 
 
 
Szanowny Panie Prezesie, 
 
Zespół Inicjatywny członków Fordońskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy, 

utworzony  w ramach sprzeciwu wobec wniesionego do Sejmu w dniu 05 kwietnia 2012r. 

poselskiego projektu nowelizacji ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach 

mieszkaniowych, ser decz n ie  dz ięk u je  Panu  za umożliwienie uczestnictwa naszych 

przedstawicieli w dniu 10.07.2012r. w posiedzeniu Klubu Poselskiego Sojuszu Lewicy 

Demokratycznej i wysłuchanie naszych argumentów w przedmiotowej sprawie. 

Dziękujemy Panu za osobiste zaangażowanie oraz udział Związku Rewizyjnego Spółdzielni 

Mieszkaniowych RP w działaniach ukierunkowanych na wycofanie z obrad 18 Posiedzenia 

Sejmu RP ustaw autorstwa Pani poseł Lidii Staroń, dotyczących  zmian w prawie 

spółdzielczym. Cieszymy się, że wpływ na powyższe miało również zaangażowanie naszego 

Zespołu, który nie tylko pozyskał w ramach sprzeciwu wobec projektu nowelizacji ustawy o 

spółdzielniach mieszkaniowych pisemne poparcie prawie 5000 członków Fordońskiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej i przekazał je na ręce Pani Marszałek Sejmu RP, ale odbył szereg 

spotkań z przedstawicielami władzy ustawodawczej w biurach poselskich na terenie 

Bydgoszczy oraz w klubach parlamentarnych w Sejmie. Nasz sprzeciw wobec 

przedmiotowego projektu nowelizacji ustawy i jego poparcie przez członków spółdzielni 

prezentowaliśmy również w lokalnych audycjach radiowych i na łamach prasy. 

Nasze działania wynikają z głębokiego przekonania, ze dokonywanie zmian w ustawie o 

spółdzielniach mieszkaniowych nie może się odbywać bez udziału członków spółdzielni 

mieszkaniowych. 

 

                                                                                                    Z wyrazami szacunku 
z upoważnienia Zespołu Inicjatywnego 

                              /-/  Henryk Gotowski  

/-/ Krzysztof Mójta 

 



Podziękowanie_E-mail do Pana Tomasza Jórdeczki – Przewodniczącego RN  ZRSM PR 
 
 
Szanowny Panie Przewodniczący, 
 
Zespół Inicjatywny członków Fordońskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy, 

utworzony  w ramach sprzeciwu wobec wniesionego do Sejmu w dniu 05 kwietnia 2012r. 

poselskiego projektu nowelizacji ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach 

mieszkaniowych, ser decz n ie  dz ięk u je  Panu  za umożliwienie uczestnictwa naszych 

przedstawicieli w dniu 10.07.2012r. w posiedzeniu Klubu Poselskiego Sojuszu Lewicy 

Demokratycznej i wysłuchanie naszych argumentów w przedmiotowej sprawie. 

Dziękujemy Panu za osobiste zaangażowanie oraz udział Związku Rewizyjnego Spółdzielni 

Mieszkaniowych RP w działaniach ukierunkowanych na wycofanie z obrad 18 Posiedzenia 

Sejmu RP ustaw autorstwa Pani poseł Lidii Staroń, dotyczących  zmian w prawie 

spółdzielczym. Cieszymy się, że wpływ na powyższe miało również zaangażowanie naszego 

Zespołu, który nie tylko pozyskał w ramach sprzeciwu wobec projektu nowelizacji ustawy o 

spółdzielniach mieszkaniowych pisemne poparcie prawie 5000 członków Fordońskiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej i przekazał je na ręce Pani Marszałek Sejmu RP, ale odbył szereg 

spotkań z przedstawicielami władzy ustawodawczej w biurach poselskich na terenie 

Bydgoszczy oraz w klubach parlamentarnych w Sejmie. Nasz sprzeciw wobec 

przedmiotowego projektu nowelizacji ustawy i jego poparcie przez członków spółdzielni 

prezentowaliśmy również w lokalnych audycjach radiowych i na łamach prasy. 

spółdzielni prezentowaliśmy ponadto w lokalnych audycjach radiowych i na łamach prasy. 

Nasze działania wynikają z głębokiego przekonania, ze dokonywanie zmian w ustawie o 

spółdzielniach mieszkaniowych nie może się odbywać bez udziału członków spółdzielni 

mieszkaniowych. 

 

                                                                                                    Z wyrazami szacunku 
z upoważnienia Zespołu Inicjatywnego 

                              /-/  Henryk Gotowski  

/-/ Krzysztof Mójta 

 


