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Członek Rady Nadzorczej SM,Przy Metrze"

oŚWnDczENlE
Do PRoToKoŁU NR 5/20{7 z PoslEDzENlA RADY NADzoRczEJ s.M. ,,PRZY
METRZE" W DN|U 10.04.2017R.
Oświadczam, że każdy wybrany członek Rady Nadzorczej, podczas posiedzeń RN,
na dyżurach RN, arazna innych spotkaniachzczłonkami S.M., vrykonuje pracę na
rzecz wszystkich Członków Społdzielni idla dobra caĘ Społdzielni Mieszkaniowej,
CIraz ma świadomośóże został wybrany i jest corocznie oceniany przez wszystkich
Członków S.M na Walnym Zgromadzeniu.
Jednakże, w moim odczuciu, każdy wybrany członek Rady Nadzorczej winien
jednocześnie poczuwać się osobiściei moralnie do odpowiedzialnościwobec
mieszkańców ze swojego obszaru wyborczego, którego problemy i potrzeby
powinien znaćjak nikt inny z pozostałych członków Rady Nadzorczej, oraz czuć się
dumnym, że reprezentuje opinię i interesy wyborów z swojego obszaru wyborcząo.
Obłudą byłoby twierdzenie, że nie ma spzecznych interesów pomiędzy
nieruchomościami. Mieszkańcy kilku nieruchomościwystępują z wielomilionowymi
roszczeniami wobec Spółdzielni, które chcieliby żeby pokryli wszyscy pozostali
członkowie S.M.
Dlatego, nie zgadzam się zpropozycją Komisji Statutowej w sprawie zmiany Statutu,
uj ącej całkowite zn iesie n ie okręg ów wyborczych.

powod

Nie chciałabym źeby reprezentowały caĘ Społdzielnię i miały wpływ naZarząd i
jego decyzje finansowo-gospodarcze, tylko wybrane osoby z kilku bloków lub
nieruchomości, reprezentujących interes mieszkańców z kilku procent zasobów S.M.,
nie zawsze spójny z interesem mieszkańców z ponad 95o/o pozastałych zasobów

s.M.

W moim odczuciu, jedyną zmianą Statutu, zabezpieczĄącą interesy wszystkich
człcnków S,M, to wprowadzenie 9 obszarów dla g reprezentujących je członkow
Rady Nadzorczej.
Obawiam się, że całkowite zniesienie obszarów wyborczych wprowadza ryzyko, że
zostanie pzekazana władza nadzorcza S.M. ,,Przy Metrze" - osobom znanym,
znakomitym i dynamicznym, wzajemnie się wspieĄących, które mogą zadziałać
skutecznie naęec.z kilku procent zasobów Spółdz|elni mających milionowe
roszczenia wobec S.M.
W nviązku z powyższym, jestem za wyborem członków Rady Nadzorczej z możliwie
maksymalnej liczby obszarów wyborczych, któzy będą działali dla dobra całej §.M,
oraz będą uniemożliwiali potencjalne działania na rzecztylko wybranych,
roszczeniowych nieruchomości, kosźem pozostałych zasobów S,M. ,,Przy Metrze".
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