
Bydgoszcz, 2012-07-13 
 

Szanowni Państwo – Członkowie FSM ! 
 

Zespół Inicjatywny członków Fordońskiej Spółdzielni Mieszkaniowej s e rd ec zn ie  d z ięk u je  

wszystkim członkom FSM, którzy aktywnie włączyli się w akcję sprzeciwu wobec wniesionego do 

Sejmu w dniu 05 kwietnia 2012r. poselskiego projektu nowelizacji ustawy z dnia 15 grudnia 2000r.   

o spółdzielniach mieszkaniowych. Wyrażamy przekonanie, że Państwa podpisy w znaczący sposób 

przyczyniły się do tego, że przedmiotowy projekt nowelizacji ustawy został wycofany z obrad         

18  Posiedzenia Sejmu RP. 

Informujemy Państwa, że w dniu 10.07.2012r., w przeddzień obrad Sejmu, nasz Zespół przekazał 

Marszałkowi Sejmu RP – Pani Ewie Kopacz – pismo wraz z 4620 podpisami członków naszej 

Spółdzielni, jako głos Państwa sprzeciwu wobec wniesionego do Sejmu projektu nowelizacji ustawy 

o spółdzielniach mieszkaniowych. Pisma informujące skierowaliśmy także do wszystkich klubów 

poselskich. Przedstawiciele Zespołu Inicjatywnego odbyli szereg spotkań z przedstawicielami 

władzy ustawodawczej w biurach poselskich na terenie Bydgoszczy oraz w klubach 

parlamentarnych w Sejmie. Wzięli m.in. udział w posiedzeniu Klubu SLD, gdzie zaprezentowali we 

własnym oraz w Państwa imieniu negatywną opinię na temat projektu nowelizacji ustawy                

o spółdzielniach mieszkaniowych, a zwłaszcza zapisu zawartego w art. 37 ust. 3. Na terenie Sejmu 

przedstawiciele Zespołu spotkali się z przedstawicielami klubów poselskich Ruchu Palikota oraz 

PiS. Według słów posła Tomasza Makowskiego z RP, zawartych w e-mailowym podziękowaniu za 

udział w spotkaniu, nasze działania miały istotny wpływ na stanowisko Klubu RP w kwestii poparcia 

lub odrzucenia projektu nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.  

Sprzeciw wobec przedmiotowego projektu nowelizacji ustawy i jego poparcie przez członków 

spółdzielni prezentowaliśmy również w lokalnych audycjach radiowych i na łamach prasy. Przed 

nami kolejne spotkania z posłami RP. 

Działania naszego Zespołu wynikają z głębokiego przekonania, że dokonywanie zmian w ustawie   

o spółdzielniach mieszkaniowych nie może się odbywać bez udziału członków spółdzielni 

mieszkaniowych. Podbudowani zaangażowaniem Państwa w rozpoczętą przez nas w miesiącu 

czerwcu akcję sprzeciwu wobec projektu nowelizacji ustawy, będziemy jako Zespół działać dalej. 

Tym bardziej, że codziennie przybywa składanych przez członków FSM deklaracji, a ich liczba od 

10.07.2012r. wzrosła o kilka procent. 

Mając na uwadze powyższe, prosimy Państwa o kontynuowanie składania deklaracji sprzeciwu. 

Informujemy, że druki deklaracji można pobierać i oddawać lub podpisać na miejscu w siedzibach 

Administracji Osiedli oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców przy ul. Kleeberga 2. 
 

Z wyrazami szacunku 
 

 

     Członkowie Zespołu Inicjatywnego: 
 
 

 
 

 

 
 

 


