Szanowna Pani
Chciałem się odnieśd tym mailem do Pani artykułu " Europo, ratuj Spółdzielnie" i przekazad parę
informacji aby miała Pani prawdziwy obraz tego co się naprawdę w spółdzielczości mieszkaniowej
dzieje.
1.Pan Jerzy Jankowski który jest prezesem Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych jest
także wiceprezesem Krajowego Rady Spółdzielczej - stoi na czele organizacji które reprezentują
interesy prezesów spółdzielni (pracowników spółdzielni) a nie członków spółdzielni ( właścicieli)
http://www.tvn24.pl/czarno-na-bialym,42,m/rada-broni-rada-radzi,385563.html

2.Te 20.tys podpisów to wynik akcji zorganizowanej przez pracowników spółdzielni w celu zadbania o
swoje własne interesy i robienie wszystkiego aby nie zmieniad patologii występującej w obecnym
prawie
spółdzielczym
3. Potwierdzam, że spółdzielnie mieszkaniowe do dzisiaj działają rodem z filmów Stanisława Barei i
tkwią głęboko w PRL-u. Proszę sobie wyobrazid, że w wielu spółdzielniach fundusz remontowy nie
jest przypisany do danego budynku przez co mieszkaniec danej nieruchomości nie ma wpływu na to
jak będą wydawane pieniądza które wpłaca na ten cel w czynszu.

W dużych spółdzielniach mieszkaniowych składających się z osiedli spółdzielca nie ma wpływu i
kontroli nad kierownikiem osiedla bo nie może go odwoład. Jeśli prezes ma kaprys aby nie dokooczyd
remontu lub nie chce udostępnid dokumentów do których ma prawo członek spółdzielni, to może on
dochodzid swoich praw jedynie w wieloletnim procesie sądowym, bo nikt nie sprawuje nadzoru nad
przestrzeganiem prawa w spółdzielniach mieszkaniowych.
Oto przykład:
http://www.tvn24.pl/czarno-na-bialym,42,m/spoldzielcze-bezprawie,385525.html
Jako członek spółdzielni płacący regularnie czynsz staram się od 10 lat sprawowad nadzór nad swoją
spółdzielnią i mogę wiele Pani opowiedzied o patologiach w spółdzielczości mieszkaniowej. Jestem
jednym z tych którzy chcą zmian bo czas już skooczyd z PRL-em w spółdzielniach mieszkaniowych
http://www.youtube.com/watch?v=wXr2a8IV2HA
Tutaj może się Pani przekonad jak działa moja spółdzielnia mieszkaniowa. O wszystkim co dotyczy
7500 członków mojej spółdzielni decyduje w praktyce ......ośmiu członków Rady Nadzorczej wraz z
Zarządem !!!
http://www.mokotow.cba.pl
Jeśli będzie Pani zainteresowana aby zrobid o tym reportaż
Pozdrawiam serdecznie
Marcin Świderski

to proszę o kontakt.

