
Fani Halina RozPondek (PO)
Czlonek Naclzwyczajnej Podkomisji Sejmowej

Wanszarl'a

Wroctaw, clnia 28 maja ?013 roku. 
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Szanowna Pani Posel.

W inrieniu uczestnik6w posiecizenia Okrqgowego Zarzqdu YZD we

Wroclarviu, oclbytego dniu ?B rnaja 2013 r. uprzejmie infbrrnlrjemy Pani4 ze z

rvielk4 uwag4 odnosirny siQ do wszystkich wydarzeri rnaj4cych miejsce rv

Sejrnie RP i clotycz4cych pfac legi.stacyjnyclr ul<jemnkowanych na

*ypr,o"o*'anie ostat.."n.go ksz-tahu nowej ustaw-V o ogrodach dziatkoq'ych'

Irizebieg rvydarzeri nie ilst nam obojEtny dlatego tez doceniarny wspoln4

clecyzjE Sejmowej Kr:rnisji lnfrastrukttny araz Kornis.ii Samorzqdu

f.rytoiiutn.[o i foiityki Regionalnej o utworzeniu podkoniisji nadz.wyczajlej,

ktoiej zadaniem bqdzie przygotorvanie nowej ustawy o ogrodach,dzialkowych'

Dostizegli*my tez fakt powolania Pani do skladr-r tei podkornisii, wysokr: to

sobie 
""nittty 

i gratulujemy Pani wyznaczonej roli'

Wyrazanry iednak przy tym nadziejq, ze wiocl4c.vrn projektem w pracacli

r-rtrvorzon.i poAto*isii seimowej bqdzie obywatelski projekt ustawy o ROD'

zgloszony przez,',"*i Ko*itet lnicjatyu'y Ljstawodawczej i ze bqdzie Pani

oiqclowrrikiem przyjqcia wszystkic'h zasadniczych zatolen tego pr:ojektu' Zrra

Fani opiniq polskilir dzialkowcow i wie Pani o tym, co oni s4dzq o projekcie

ustaivy o lgrodach dzialkowych zgtoszonego ?tzez postow Po. Wierzyrnv,'2e

pod"ras ,*oi*i pracy w tei podkomisji odrz,r.rci Parii wszystJcie intencje i

za*oZeniatego projekiu, ze stanie Pani ponad partyj'ymi p.dzia*ami' ze porninie

pani par"tyj,iaOy**yplinq ize uszanuje Pani w calej tej sprawie nasz,e zdanie'

My, reprezentanci dzialkowcow okrqgu wroctawskiego apelujerny do Pani o

uszancrrvanie woli znaczqce\ czq$ci wyborczego elektoratu, kt6ra nie chce

rozuriqzati propono*",ly.it przez posla Stanistarva Huskowskiego i grupq

posiow PO, ktora chce Zeby dzialkowcy rnieli 'dalej swoi zwiqzek i ieby ich

iaajqtek nie byi znacjonalizowany lub skomunalizowany' Niech Pani o tym

parniqta Parri Posei!
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