
Dyskusje Zarządu Zima 2017 rok  

 
Dla rodziny w Shropshire nowy dom to przełomowe zdarzenie   
Dla rodziny Robertsonów nowo przerobiony dom parterowy jest najlepszym prezentem, 
który mogliby sobie wymarzyć w tym roku!  

Ośmioletnia Martha uwielbia żyrafy, rysowanie oraz zabawy ze swoimi czterema siostrami. 

Zaburzenie mięśniowo-nerwowe, które na różne sposoby fizycznie oddziałuje na jej ciało 

oznacza, iż potrzebuje ona różnorakiej pomocy, a jej symptomy pogarszają się w miarę 

upływającego dnia.  

Nowy dom parterowy z czterema sypialniami w St Martins, Oswestry ma specjalistyczne 

wyposażenie, aby pomóc Martha oraz jest w pełni dostępny dla osób na wózkach 

inwalidzkich. Mama Marthy powiedziała, iż cała rodzina czuje się świetnie w tym domku 

parterowym: ,,moja rodzina odczuwa olbrzymi spokój i harmonię. Jesteśmy szczęściarzami, 

iż posiadamy łazienkę z otwartym prysznicem i wiem, iż cokolwiek się stanie w przyszłości 

możemy przystosować go do nowych wymogów’’. Zdrowie Marthy poprawiło się od 

momentu przeprowadzki, głównie w związku z łatwością poruszania się.  

Martha również uwielbia swój nowy dom: ,,Mam najlepszy pokój. Lubię dzielić go z moją 

siostrą oraz super, iż mamy więcej niż jedną łazienkę. Uwielbiam ten dom’’.  

Przeprowadzka oznacza również, iż szczeniaczek labrador o imieniu Tilly, który będzie 

szkolony na psa przewodnika po jej pierwszych urodzinach, będzie mógł również przyłączyć 

się do rodziny! 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  Godziny otwarcia w okresie świątecznym 

Na okres świąteczny biuro będzie nieczynne od piątku 22 grudnia od godziny 17 do 2 

stycznia 2018 roku. 

Mogą Państwo nadal zgłaszać usterki dzwoniąc pod numer 01952 217217. 
 
W przypadku niezwykle trudnych warunków pogodowych możemy ograniczyć zakres 

napraw i potraktować priorytetowo mieszkańców bardziej narażonych na 

niebezpieczeństwo. Jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce zostawimy wiadomość na linii 

telefonu, pod który dzwoni się zgłaszając naprawy.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aktualne wiadomości w sprawie polecenia zapłaty (Direct Debit)– Dołącz do naszych 
najemców, którzy już wygrali! 

Nawet większa liczba mieszkańców wygrała od momentu wakacyjnej edycji Trust Talks, 

kupony należące do sieci sklepów o wartości 100 funtów, regulując należności z tytułu 

czynszu, opłacając ubezpieczenia zawartości mieszkania/domu lub garażu, dokonując 

płatności za pomocą polecenia zapłaty.  

Płatności za pomocą polecenia zapłaty (Direct Debit) są pobierane automatycznie- 

tygodniowo bądź miesięcznie- w wybranym przez Państwa dniu, możemy również dokonać 

zmian terminu pobierania czynszu po jego wyznaczeniu na dzień, który Państwu pasuje oraz 
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pokrywa się z terminem wypłaty. Prosimy nam dać znać! Jeśli Państwa miesięczne płatności 

przypadają na weekend, płatność ta zostanie pobrana w następny poniedziałek. Po 

ustaleniu płatności mogą się Państwo zrelaksować wiedząc, iż nie zapomną Państwo o 

ważnych płatnościach lub będą Państwo zalegać z płatnościami z tytułu czynszu. 

 

„W idealnym okresie wygrałam te kupony, aby ogarnąć i udekorować mój domek 

parterowy.” - Pani Davies, Dawley 

„Nie mogę uwierzyć, iż wygrałam tę nagrodę płacąc za czynsz za pomocą polecenia zapłaty. 

Nie mogę się doczekać, aby kupić coś sobie i synowi!” Pani Kuevor, Lightmoor 

Jeśli nie płacą Państwo jeszcze za czynsz za pomocą polecenia zapłaty, dlaczego nie dołączą 

Państwo do 56 % grupy mieszkańców, którzy wybrali tą bezpieczną i łatwą metodę 

płatności?. Skontaktuj się ze swoim lokalnym sklepem bądź zadzwoń do numer 01952 

217100, aby dokonać zmiany i również Państwo mogą mieć szansę wygrać kupony o 

wartości 100 funtów!  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zarejestruj się na naszym portalu klientów  

Wiemy, iż dokonywanie płatności za pomocą polecenia zapłaty nie zawsze odpowiada 

każdemu, szczególnie, kiedy jesteś na kontrakcie i Twoje godziny pracy często ulegają 

zmianie.  

Pan Martin z Shifnal jest osobą samozatrudniającą się i uważa, iż nasz portal jest bardzo 

łatwy w użyciu. ,,Nie miałbym czasu na dojazdy do Punktu Płatności (Pay Point) w celu 

dokonania płatności. Niniejszy portal umożliwia mi kontrolę oraz daje poczucie pewności w 

dokonywaniu płatności’’.  

W związku z tym, iż Pan Martin ostatnio się przeprowadził, płatności dokonywane na portalu 

oznaczały, iż mógł on poradzić sobie z aspektami finansowymi. Fakt, iż mógł on 

automatycznie zobaczyć płatności na swoim koncie czynszowym dały mu dodatkową 

pewność.  

 „Wygodne jest skorzystanie z portalu w celu dokonania płatności z kilku tygodniowym 

wyprzedzeniem, szczególnie, iż święta się zbliżają. Oznacza to, iż mogę mieć rękę na pulsie 

w zakresie płatności czynszowych w okresie gdy mniej pracuję’’. 

Czy są Państwo zainteresowani? Zarejestruj się teraz dzwoniąc pod numer 01952 217100, aby 

mieć szansę wygrać na naszym portalu kupon w loterii fantowej!  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Grzej się i oszczędź pieniądze tej zimy   

To ten czas roku, kiedy robi się zimniej na dworze i chcesz czuć się ciepło w domu. 

Temperatury poniżej zera mogą spowodować, iż Twój system grzewczy nie będzie działać 

w odpowiedni sposób, jednakże jest kilka rzeczy, które mogą Ci pomóc w tym okresie 

zimowym: 

• Utrzymuj ogrzewanie na średnim poziomie w ciągu dnia, zamiast grzać mocniej na 
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wieczór, utrzymywanie stałej temperatury w domu/mieszkaniu zajmuje mniej czasu na 

rozgrzanie. Jest tańsze i zapobiega zamrażaniu rur.  

• Kiedy przebywasz poza domem lub w łóżku, zmniejsz temperaturę zamiast 

całkowicie wyłączać ogrzewanie. 

• Upewnij się, iż wszystkie zawory grzejnika są w pełni otwarte, tak aby ciepło w 

domu rozchodziło się równomiernie, zabezpieczając przed wilgocią lub niedogrzanymi 

miejscami. 

 

W tym okresie zimowym udostępnianie nam urządzeń gazowych w celu ich przeglądu 

technicznego odgrywa jeszcze większą rolę. 

Dokonywanie corocznego przeglądu bojlera może uchronić przed ewentualnymi 

problemami, zakłóceniami i zapewnić zwiększenie efektywności energetycznej systemów 

grzewczych oraz obniżyć rachunki za ogrzewanie. Zapewni to również bezpieczeństwo Twoje 

oraz Twojej rodziny, jak również jest to wymóg prawny. Sprawdzimy, czy bojler działa 

odpowiednio oraz przeprowadzimy konserwacje zapobiegawcze oraz sprawdzimy czy 

istnieje odpowiednia wentylacja i czy przewód nie jest zablokowany. 

Jeśli wyczuwasz wydzielający się gaz/opary lub podejrzewasz wyciek gazu lub unoszące się 

opary powinieneś wyłączyć doprowadzenie gazu na mierniku, ugasić wszelki otwarty ogień, 

otworzyć wszystkie okna, nie korzystać z elektronicznych przełączników oraz zadzwonić na 

pogotowie elektrowni pod numer 0800 111 999. 

Jeśli korzystasz z oleju, ważne jest, aby sprawdzić zbiornik oleju oraz upewnić się, iż masz 

wystarczająco czasu na jego dostawę. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zapewnij bezpieczeństwo swojej rodzinie w tym okresie świątecznym 

 
Dekorowanie Twojego domu na święta jest jedną z najbardziej zabawnych i ekscytujących 

elementów świąt. Jednakże ważne jest, aby zapewnić w tym okresie bezpieczeństwo sobie i 

swojej rodzinie, kiedy przygotowujesz dom/mieszkanie na święta. Poniżej znajdą Państwo 

kilka wskazówek w tym aspekcie:  

 

• Upewnij się, iż Twoje oświetlenie świąteczne spełnia Brytyjskie standardy 

bezpieczeństwa sprawdzając ich logo. Jeśli dekorujesz mieszkanie/dom na zewnątrz, 

upewnij się, iż korzystasz z bezpiecznika/wyłącznika, który automatycznie wyłączy je z 

zasilania.  

• Regularnie sprawdzaj czujniki dymu. Zrobisz to naciskając przycisk ,,test’’. 

 
• Zawsze wyłączaj i odłączaj oświetlenie świąteczne oraz jakiekolwiek inne 

urządzenia elektryczne, z których nie korzystasz lub są pozostawione bez nadzoru lub przed 

pójściem spać. Zapewnisz sobie w ten sposób bezpieczeństwo oraz obniżysz rachunki! 
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• Nie umieszczaj świeczek w pobliżu choinki, jakichkolwiek mebli bądź zasłon oraz 

trzymaj świeczki, zapalniczki oraz zapałki z dala od dzieci. Nigdy nie zostawiaj zapalonych 

świeczek bez nadzoru.  

 
Jeśli w domu pojawi się ogień, zamknij wszystkie drzwi, aby uchronić przed 

rozprzestrzenianiem się ognia oraz dymu, wyjdź z domu i pozostań na zewnątrz oraz 

niezwłocznie zadzwoń na straż pożarną pod numer telefonu 999. 

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości związane z ochroną przeciwpożarową w Twoim domu 

zadzwoń do nas pod numer 01952 217100. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  Ochrona Twoich danych  

W maju 2018 roku Ustanowienia dotyczące Ochrony Danych ulegają zmianie. Kluczowe 

motywy będą dotyczyły prywatności, minimalizacji danych oraz jawności. Wiele z Państwa 

osobistych uprawnień nie ulegną zmianie.  

Przez kolejnych kilka miesięcy, Zarząd (Trust) będzie opracowywał zmiany w zakresie 

naszych przepisów, zasad zachowania prywatności, które mogą Państwo znaleźć na naszej 

stronie internetowej, na której opisane są procedury dotyczące przetwarzania Państwa 

danych.  

Skontaktujemy się w Nowym Roku ze wszystkimi mieszkańcami w celu zapewnienia 
zaktualizowanych zasad zachowania prywatności.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Maisie oraz Stanley zaaklimatyzowali się w nowym domu w sam raz na święta! 

 
Lorna oraz jej rodzina przeprowadzili się we wrześniu do jednego z naszych nowych domów 

modułowych w Telford. 

Zanim przeprowadzili się do nowego domu, Lorna mieszkała w domku parterowym ze 

swoją mamą, jako je opiekunka. Niestety kiedy mama zmarła na początku tego roku Lorna 

nie mogła zostać w mieszkaniu mamy. ,,Byliśmy bardzo zadowoleni, kiedy zaoferowano 

nam nasz nowy piękny dom. Moje bliźniaki Stanely oraz Maisie mieli swoją pierwszą wielką 

kąpiel, kiedy się przeprowadziliśmy; mieliśmy w naszym domku parterowym jedynie 

łazienkę z otwartym prysznicem. Uwielbiają otwartą przestrzeń w ogrodzie!’’ 

Nasze domy modułowe rozłożone są jak tradycyjne domy, wraz z wyznaczonym miejscem 

parkingowym oraz przednim oraz tylnym ogrodem. Na dole znajduje się salon oraz 

nowoczesna kuchnia oraz jadłodajnia jak również ubikacja, a na górze główna sypialnia, 

druga sypialnia oraz duża łazienka.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Wspieramy bezpieczną pozycję stojącą na meczach Shrewsbury Town FC 

 
Jesteśmy dumni, iż wspieramy kampanię Shrewsbury Town FC mającą na celu stworzenie 
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pierwszego klubu piłkarskiego w Anglii, Walii instalującego bezpieczne miejsca siedzące na 

ich boiskach przed końcem sezonu.  

Sponsorujemy już Shrewsbury Town FC i mogą Państwo zobaczyć nasz spot reklamowy z 

boku boiska za bramką na końcu Salop Leisure South. Podjęliśmy decyzję o dokonaniu 

dotacji, gdyż wspiera naszą wizję w zakresie łączenia lokalnej społeczności oraz biznesów; 

zapewniając mieszkańcom bezpieczne miejsca siedzące na meczach piłkarskich.  

Andy Tretton, Kierownik Działu Sprzedaży powiedział: „Jako były piłkarz oraz kapitan 

drużyny uważam, iż klub niezmiernie skorzysta z posiadania bezpiecznych miejsc do 

siedzenia w Shrewsbury Town. Byliśmy dogłębnie poruszeni poziomem wsparcia, jaki nasza 

kampania otrzymała od czasu jej rozpoczęcia i kierujemy wyrazy podziękowania Zarządowi 

(Trust) za szczodrą dotację oraz udzieloną pomoc w zgromadzeniu funduszy, które 

przewyższyły nasze planowane cele. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Aktualny panel mieszkańców 

Nasz sukces zmienia się od wyborów do selekcji  
 
W ostatnim wydaniu Trust Talks powiedzieliśmy Państwu, iż Panel Mieszkańców był bardzo 

zajęty aktualizując swój skład. Robiąc to, zmieniono sposób w jaki członkowie wspólnoty 

mogą się zaangażować, odchodząc od wyborów do selekcji. Oznacza to, iż nie będą Państwo 

dłużej otrzymywać kart do głosowania w celu głosowania na nowych członków. Zamiast 

tego, jeśli chcieliby Państwo stać się członkami Panelu Mieszkańców mogą się Państwo 

skontaktować z Panem Davidem Lewisem pod numerem telefonu 01952 217181 bądź 

adresem getinvolved@wrekinhousingtrust.org.uk 

Od wakacyjnego wydania Trust Talks troje mieszkańców z powodzeniem stało się 

członkami Panelu, a kolejnych trzech będzie przechodziło przez ten sam proces po 

wyrażeniu swojego zainteresowania.  

Jest to wspaniała wiadomość dla Panelu, Zarząd i Państwo, jako zaangażowani mieszkańcy, 

mamy prawie pełny skład Panelu Mieszkańców, co oznacza więcej poglądów oraz opinii, 

wyrażania swojego zdania na temat strategii oraz usług dostarczania, które w ostatecznym 

rozrachunku pomogą nam ulepszyć usługi świadczone wszystkim mieszkańcom.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Dzień z życia członka Panelu świadczącego usługi w ramach i na rzecz mieszkańców  

Czy kiedykolwiek chciałeś/chciałaś zaangażować się w sprawy Zarządu, jednakże nie 

wiedziałeś/wiedziałaś czego oczekiwać? Tutaj Pani Joan Noel, Przewodnicząca Panelu 

świadczącego usługi w ramach i na rzecz mieszkańców (Customer Assurance Panel (CAP)), 

pokazuje Państwu jak zaangażowanie może naprawdę wprowadzić zmiany.  

,,Pracowałam dla Zarządu przez ostatnie pięć lat, pomagając Panelowi CAP kontrolować 

Zarząd w Zakresie lokalnych i krajowych standardów. Każde towarzystwo mieszkaniowe 
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zobligowane jest do przestrzegania Krajowych Standardów, i lokalne standardy są 

standardami Zarządu. Zadaniem Zgrupowania CAP jest upewnienie się, iż Zarząd wywiązuje 

się z obowiązków, tak abyśmy mogli dać zapewnienie mieszkańcom, Komisji, a co ważniejsze, 

Państwu jako mieszkańcom, którym świadczone są usługi.  

,,To zadanie nie jest łatwe, jednakże dające olbrzymią satysfakcję, widząc iż nasze 

opinie/poglądy są naprawdę wysłuchane’’.  

Jeśli chcieliby Państwo dołączyć się do Joan w Zgrupowaniu CAP, prosimy skontaktować się 

Davidem Lewisem pod numerem telefonu 01952 217181 lub wysłać email na adres: 

getinvolved@wrekinhousingtrust.org.uk 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Witamy nowych członków! 

Mieliśmy wspaniały odzew rekrutując nowych Prawdziwych Kupujących w naszym 

ostatnim wydaniu Trust.; Dziękujemy oraz witamy nowych członków!  

 

Nasz Program Prawdziwych Kupujących (Real Shoppers scheme) oferuje nagrody w zamian 

za udzielenie opinii/informacji zwrotnej w ramach usług, które są Państwu świadczone 

przez Zarząd (Trust). Jeśli są już Państwo członkami i przeprowadzają się Państwo do innej 

nieruchomości Zarządu, prosimy nie zapomnieć nas o tym poinformować! Aby do nas 

dołączyć wyślij email na adres: getinvolved@wrekinhousingtrust.org.uk lub skontaktuj się 

telefonicznie z Doną Guy pod numerem telefonu 01952 217495. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nasza fundusze wspólnotowe naprawdę dokonują zmian  

Jesteśmy zaangażowani w budowanie trwałych wspólnot, a nasze fundusze wspólnotowe 

nam to umożliwiają!  

Grupy wspólnotowe, takie jak kościoły, drużyny sportowe lub szkoły, mogą ubiegać się o 

dofinansowanie, pod warunkiem iż wkład finansowy wykorzystany jest w społeczności, 

przynosi korzyści znaczącej liczbie mieszkańców Zarządu (Trust) oraz zapewnia coś 

wartościowego dla społeczeństwa. Przekazaliśmy w ciągu ostatniego roku finansowego 

ponad 250. 000 funtów 29 grupom na terenie Telford, Shropshire i Staffordshire! 

Rodzic ze szkoły podstawowej Teagues Bridge Primary School, Trench, zwrócił się o 

dofinansowanie, aby założyć świetlicę szkolną organizującą zajęcia ogrodnictwa na terenie 

nieużytkowanym przez szkołę.  

Zespół zagospodarowania terenu Zarządu (Trust) oraz praktykanci udzielili pomocy w 
planowaniu ogrodu oraz Travis Perkins, dostawca Zarządu, również udzielił asysty oraz 
przekazał pewne potrzebne w tym zakresie materiały.  

 
Uczniowie klubu ogrodniczego sadzą owoce, warzywa oraz kwiaty zgłębiając wiedzę w 

zakresie matematyki oraz nauk przyrodniczych. Znajduje się tam również zaciszne miejsce 

gdzie organizowane są zajęcia czytania oraz indywidualne sesje, aby zapewnić różnego 

rodzaju stymulacje sensoryczne.  
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Jeśli Państwo, lub ktoś z Państwa znajomych, skorzystałby z funduszu wspólnotowego, 

prosimy skontaktować się mailowo: getinvolved@wrekinhousingtrust.org.uk lub  

telefonicznie z Doną Guy pod numerem telefonu 01952 217495. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Telford Reviive 
 
Z przykrością informujemy, iż musieliśmy zamknąć nasz sklep Reviive w Telford Town Centre. 

Przenieśliśmy sklep rok temu na składownię, której jesteśmy właścicielami w Trench w 

związku z kwestiami problematycznymi w zakresie planowania zastosowania. Niestety 

wysokie ceny podatku komunalnego oraz opłat za czynsz w Telford Town Centre oznaczały, 

iż sklep nie był rentowny długoterminowo.  

Przykro nam, iż nasi mieszkańcy Telford nie mają pod ręką dłużej sklepu Reviive w 

najbliższym otoczeniu. Jednakże nadal mieszkańcy mogą przeglądać i kupować w dobrej 

cenie artykuły gospodarstwa domowego (nie zapomnij 30% zniżki!) na stronie internetowej 

www.reviive.co.uk oraz w naszych popularnych sklepach Shrewsbury oraz Oswestry. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Przekształcenie w Wspólnotową Organizację Przynoszącą Korzyści Całemu Społeczeństwu 
(Community Benefit Society (CBS)) 

Rozważamy przekształcenie Wrekin Housing Trust z firmy w Wspólnotową Organizację 

Przynoszącą Korzyści Całemu Społeczeństwu (Community Benefit Society (CBS)). 

W październiku wszyscy mieszkańcy otrzymali list od Dyrektora Zarządzającego Radą, Pana 

Wayna Gethingsa, w sprawie proponowanego przekształcenia w organizację CBS. Pismo 

zawierało informacje o liczbie towarzystw mieszkaniowych będących organizacjami CBS i 

prowadzonych dla korzyści płynących dla całej społeczności. Jeśli zaadoptujemy formę CBS, 

Zarząd będzie nadal organizacją/instytucją charytatywną podlegającą wymogom prawnym 

instytucji charytatywnej.  

Chcielibyśmy podziękować wszystkim, którzy poświęcili czas na podzielenie się z nami 

swoimi poglądami oraz opiniami. Poniżej znajdą Państwo niektóre najbardziej popularne 

pytania, które otrzymaliśmy wraz z odpowiedziami: 

Co to przekształcenie będzie oznaczało w ramach usług świadczonych najemcom? 

Przekształcenie w CBS nie będzie miało wpływu na usługi Państwu świadczone. 

 
Czy przekształcenie będzie wiązało się z większymi kosztami dla mieszkańców? 

Nie; przekształcenie nie będzie się wiązało z żadnymi kosztami ze strony najemców. Nadal 

będziemy pełnić funkcje organizacji/instytucji charytatywnej a pieniądze zaoszczędzone w 

związku z przekształceniem zostaną ponownie zainwestowane w usługi, które Państwu 

świadczymy oraz lokalnej społeczności.  

Kto będzie odpowiedzialny za regulację CBS? 

W następstwie przekształcenia Zarząd będzie nadal regulowany przez Homes and 
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Communities Agency (HCA). Będziemy również regulowani przez Urząd Podatkowy i Celny w 

Wielkiej Brytanii (HM Revenue and Customs) odnośnie jakiejkolwiek działalności 

charytatywnej.  

Czy Zarząd pozostanie organizacją/instytucją charytatywną? 

Tak, Zarząd (Trust) nadal będzie instytucją/organizacją charytatywną i nadal będzie podlegał 

wymogom prawnym obowiązującym organizację charytatywną.  

Czy moja umowa najmu ulegnie zmianie? 

Nie, Państwa umowa najmu się nie zmieni. 
 
Czy mój program emerytalny ulegnie zmianie? 

Nie, żadne zmiany nie zostaną wprowadzone w ramach Państwa programu emerytalnego. 
 

Gdzie Zarząd przeznacza środki / Państwa czynsz? 

Istnieje wiele odpowiedzi na to pytanie i mogą Państwo znaleźć dużo więcej informacji na 

naszej stronie internetowej. Nasze Coroczne Raporty oraz oświadczenia dotyczące stosunku 

jakości do ceny publikowane są tutaj. W związku z tym, iż Zarząd nie ma zewnętrznych 

udziałowców, wszelkie zasoby, które posiadamy są wykorzystywane w działalności 

gospodarczej, aby mogli z tego korzystać mieszkańcy oraz inni klienci. Przekształcenie w CBS 

tego nie zmieni.  

Co jest źródłem finansowania Zarządu? 

Większość zasobów finansowych Zarządu pochodzi z czynszu płaconego przez naszych 

najemców. Zarząd otrzymuje również pewne dotacje od centralnego oraz lokalnego rządu, 

głównie w celu budowania nowych domów oraz również pożycza pieniądze od konsorcjów 

bankowych oraz towarzystw budowlanych. Aspekty te nie ulegną zmianie w następstwie 

przekształcenia.  

Czy wynikiem przekształcenia będą straty w miejscach zatrudnienia? 

W następstwie przekształcenia nie dojdzie do utraty stanowisk pracy ani zmian w personelu 
grup rejonowych. 

 
Jak moje opinie/poglądy zostaną wysłuchane w następstwie przekształcenia? 

Każdy najemca Wrekin Housing Trust może zostać mianowany na członka Rady w małych 

Radach, pod warunkiem, iż wykazują odpowiednie umiejętności oraz doświadczenie. 

Aktualnie ustalamy zasady dotyczące wysłuchiwania opinii/poglądów mieszkańców podczas 

posiedzenia Zarządu i w te ustalenia zaangażowane jest Zjednoczone Zgrupowanie 

Najemców (Tenant Unite Group) oraz aktualne grupy samoregulacji najemców. 

 

Prześlemy Państwu aktualne wiadomości na temat przekształcenia w Nowym Roku.
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