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Szanowna Pani Marszalek 

Oglądając transmisje internetowe posiedzenia Podkomisji Sejmowej 

ds. ustawy o ROD w dniach 10,11 września odnosimy wrażenie, że przewodnicząca komisji, 

pani Krystyna Sibińska całkowicie lekceważy przedstawicieli komitetu inicjatywy 

obywatelskiej, przez co obywateli, którzy podpisali się pod projektem ustawy. Poprawki 

wprowadzone do projektu, zmieniają całkowicie zapisy powstałe z woli obywateli. Bardzo 

dziwi nas postawa pani przewodniczącej, do której nie trafiają logiczne argumenty naszych 

pełnomocników. Ponadto odnosi się w sposób arogancki i butny do działkowców. Ewidentnie 

faworyzuje swoje pomysły, nie dopuszczając poprawek komitetu obywatelskiego. Próbuje 

""imwdhiedó^szdżąg ao jamejRóiwiek dyskusji."*" 

Jako społecznie pracujący samorząd ogrodowy, wypełniający mandat 

zaufania otrzymany od działkowców Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Flora" w Żarach, 

w którym pod obywatelskim projektem ustawy o ROD podpisało się 693osoby, w pełni 

solidaryzujemy się z decyzja naszych przedstawicieli o opuszczeniu obrad podkomisji 

w dniach 10 i 11 września br. Bezskuteczne próby przekonania pani przewodniczącej, że nie 

ma racji spotkały się naszym zdaniem z prawidłową reakcją naszych pełnomocników. 

Szanowna pani Marszałek! 

Jeżeli stanowienie prawa w Polsce ma wyglądać tak jak prezentuje nam 

to pani przewodnicząca Krystyna Sibińska, to zaczynamy mieć obawy czy ustawa, na której 

bardzo zależy wszystkim działkowcom w Polsce w ogóle ujrzy światło dzienne. Mamy 

również obawy, że nawet jeśli ustawę uda się uchwalić, to wbrew zapowiedziom Premiera 

RP, pana Donalda Tuska projekt obywatelski zostanie zmieniony w sposób niekorzystny dla 

działkowców i utracą oni większość praw jakie do tej pory im przysługiwały. 



Zwracamy się do Pani jako osoby w Polskim Sejmie najważniejszej 

0 zdyscyplinowanie przewodniczącej podkomisji Krystyny Sibińskiej. Przypomnienie 

szanownej przewodniczącej, iż pracuje nad projektem obywatelskim, który powstał z woli 

blisko miliona osób i zmiany w nim powinny być tylko w tych punktach, do których 

są niezbędne, a nie tam gdzie życzy sobie szanowna przewodnicząca. 

Szanowna Pani Marszałek! 

Ostrzegamy, że będziemy informować działkowców, społeczeństwo, media 

1 przedstawicieli władz samorządowych oraz wszystkie środowiska polityczne w Polsce 

o sposobie prowadzenia prac nad projektem. Mamy nadzieję, że w swoim czasie działkowcy, 

ich rodziny i przyjaciele wystawią właściwe podziękowania tym, którzy ich w sposób 

bezczelny okłamali. 

do wiadomości: 

• Premier RP, pan Donald Tusk 

* r , Przewodniczący Sejmowej K o m i s j i ' r * i t i i n > m ' 

• Przewodniczący Sejmowej Komisji Samqjządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej 

• Przewodnicząca podkomisji pracującej nad ustawa o ROD, pani Krystyna Sibińska 

Za Zarząd ROD „Flora" w Żarach 
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