
-iU
Klub Poselski
Sojusz Lewicy Demokraty cznei
Le szek M ille r
Plzewodniczący

Wtszawą23 listopaAą 2012 r'

<-611ąw9| 0^*-- k -l-rŁ.--
Pozwalam sobie przekazać w załączeniu wniosek Klubu Poselskiego Sojusz Lewicy

Demokatyczrtej o skęślenie z porzĄĄk\! obrad 27. posiedzenia sęjmu pulktów

obejmujących pierwsze oz;4anie 3 poselskich Foje!1ów ustaw dotyczĄaYch spół&ielai

mieszkaniowych.

z satysfakcją pragnę odnotować, iŻ Dż:ytA wez nas w uzasadnieniu atgumentacja

okazała się na tyle przekooywująca i skutęczna, żp wniosek został zaakc€pto\łany Ezez

Konwent senio!ów i decyzją Marszałka Sejmu uwzg'lędniony rv ostateczn}m kształcie

porządku obmd przywołanego posiedzenia sejmu.
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No podstawlo art t73 pkt 3 Bogutaninu Sojmu RP' w lndgniu liltłbu Posolskl3go gojurz

Iawloy Domokratyozngj, zwaoałn rlę z wniosldom o skr€ólodo z porądku obrad

27, poslodzoale $ojmu punktów:

. Plotwrzo clytsllo polotr}l3go proJoklu ur'iw o zmlnnlo $rtnwy o rpóldłlolnlncb
mlorzkanlorych (druk m 8ló)

. Eloywłz,6 czylenlo porolrłlogo plojoBlu uii'wy o ipóldulolnlaoh mlorzkonlorych
(druk Dr 819)

r llgrwrzg czytlnto posotrklogo prolokło u'tswy o dłlolalnoócl rpóltlrlolnl
ml6lzksnlowch (druk nr 864)

. Pl6tTrzo czyl0nlo porolrldoBo proJoklu [Nlsw o ipóldzlolnhcb (dyuB nr slt)

. gpr8gozdrnlo KomlrJl Flnenrów Publloznych o porolrldm proJokclo urtarry o
zml'llo urtnwy o ipóldzlelczyoh k{i6ch olzczędnolclowD - kyodytowych orał o
zanlanlo nloktórycb lanych urtaw (drukl nr ó9t l ,,. )
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Uzossdnlonlo

Po&as 27 . porlcdzonia Sojmu planowano jost przsprowBd?orlle Plorwrzsgo ozyhnlB

trzoob pmjohów posolsklch dotyoząoyob rpółdzlolnl miołzkanlowycb' są io przodłożodg'

któlo łpowadzqił zsradnlozs zrnlany w finkojonowanlu 8półdzlolni mloszkadowycb' a lolt

mzwtązanlo rlotycą nllionów ozłontów.

w nopływąiącgl do klubów kororpondoncjl sygnelizowang 4liczno uwag!' obowy i

prot€śty w 
'tui{u*;$ 

?, konłrotnymi rogulgojeml proponow9nynri w tyoh pfojoktaoh' w

z'łtvlolzpowyll*rymuważamy, lż ptz6d rozpoozęolom przoz Sojnr ptao lggislsoyjnyolr nsd

tyld plzedłożorllami nal6ży przoprowadzló Jak rqjezorszo konsu)'lacjo' tsk z ststut'owymi

organarrl spółtlzlelnl mtsgzkąnlowyoh, j4k l loh ozłonkarni' Poz$Dli t'o Poznać 8tanowlrko

ną|bańdoj zalnlerosowanyoh pzodmlotową problgmątyką l wypossżł kluby w slo8owno

afguluolty' przemowiąiąoo za przyjęolorrr, bądź odyzuoonlem * proponowanyoh w

poszomgólnyoh prĄektaoh - konoopojl funkojonowanla l przyszłodol śPóldzlglomśoi

m|orzkanlowoj w naszym łrdu. zakt68 tyoh konrultacJl wymaga odpo\łlodnlogo oząsu' stąd

- rak jak na watgplo wnlosku - Klub Posolgki sLD wnosi o sl$gólenie przywołanycb putlktów

z porą&u obrad 2?. postorlzonia Sojmu'

worhlogloniudonaszogownloskuorlrrodlgnlozporządkuobradpunktu:plorwrzo

oaytado porotsHogo projoktB urhwy o rpóldzlolnlaoh (druk nł 5 l 5)' to 8toimy na rtsnowlsku'

iż rłw pfzodłożonls powiruro byó rozpasywano wspólnlo z lnnyml - złołonymi do laskl

morazałkowrkloj - posolaklml prĄoh*ml urtaw do'yozĘoymi togo obrzaru aprłw l

pmblonów

v prrywołartyab powżgj przpadkaoh wydąto slę Ponadto zarądnym' lż

prcoedowanlo nad tyml projoktaml powlnno byó Przołożono na torm hr po planowanym na 27'

28 l|slop8dB - v Kongroalo Spółdziolozoóol'

Jodnoozośttlo - z uwagi n4 blak do obwlll obeanoj sptłwozdanla komlgjl do

porollklogo pmjoktu u8tewy o zml4nio ustawy o spóldziolczyoh łasaoh oozczędnodolowo '

kr€dyhwob oraz o zmianio nloktóryoh innyoh u8hw (druk nr ó95} - wno8lmy o rl(roilonlo

rgo punłtu z pouądku obtBd ndbtlżruogo poslodzonlł Sójmu'


