Polski Związek Działkowców

Okonek, dnia 26 września 2013 r.

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego
Im W. Broniewskiego
U. Kotejowa
64-965 OKONEK

Pani
Ewa Kopacz Marszałek Sejmu RP
Pan
Donald Tusk Premier Rządu RP
Warszawa

Przedstawiciele Rodzinnych Ogrodów Działkowych im „Broniewskiego" i „Na Rozdrożu" w Okonku
będący na spotkaniu z Senatorem RP Mieczysławem Augustynem i Burmistrzem Okonka Mieczysławem Raptą
wyrażają swoje niezadowolenie i protestują przeciwko metodzie prowadzenia obrad i procedowania nad
obywatelskim projektem ustawy o ROD przez posłów Platformy Obywatelskiej członków Nadzwyczajnej
Podkomisji Sejmowej
Połączone Komisje Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej w dn. 12
września 2013 r zobowiązały Podkomisję do rozpatrzenia wszystkich poprawek zgłoszonych przez Komitet
Inicjatywy Ustawodawczej.
Po zapoznaniu się z przebiegiem obrad Podkomisji w dniach 24 i 25 września 2013 r. stwierdzamy, że
wniosek połączonych Komisji Sejmowych nie był respektowany, przez Przewodniczącą Podkomisji Panią
Krystynę Sibińską i posłów Platformy Obywatelskiej. Wszystkie zgłoszone poprawki były wyczerpująco
uzasadniane przez przedstawicieli Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej oraz posłów opozycji. Zgłoszone
poprawki niestety nie były rozpatrywane przez posłów PO i SR którzy bez żadnego uzasadnienia i argumentów,
akceptem milczącym, na zasadzie NIE BO NIE, w sposób mechaniczny po przegłosowaniu w większości je
odrzucili.
Pani Przewodnicząca Krystyna Sibińską kolejny raz dopuszczała się manipulacji nie zapewniając w
pracach Podkomisji obecności konstytucjonalisty oraz nie dopuszczając strony społecznej do zgłaszania uwag i
dyskusji szczególne podczas zgłaszania poprawek do przepisów przejściowych
Przedstawiony projekt ustawy o ogrodach działkowych, nad który m zakończono procedowanie w
Podkomisji w dn. 25.09.2013 r. niestety nie jest już obywatelskim projektem. I co z tego, że Pan Premier
Rządu RP złożył osobiście deklarację działkowcom, iż osobiście zaangażuje się w prace nad nową ustawą i
zagwarantuje bezpieczeństwo działkowcom oraz trwałość ogrodów działkowych.
Panie Premierze!!!
Jeżeli Pan osobiście zaangażował się w prace nad nową ustawą to proszę zapoznać się z wynikami prac
Pani poseł Krystyny Sibińskiej i pozostałych posłów z PO członków Podkomisji jak uwłaszczyli działkowców,
jak przymusili nas do potwierdzania swojego członkostwa w stowarzyszeniu „pod groźbą" jego utraty, jak
dopuścili do swobodnego obrotu i handlu działkami gdzie liczy się pieniądz a me działkowiec (człowiek). Są to
propozycje, które budzą wątpliwości czy wręcz są niezgodne z Konstytucją RP. a zobowiązania wynikające z
przepisów przejściowych są kosztowne dla działkowców i niemożliwe do zrealizowania w wyznaczonym
terminie przez samorządy ogrodowe.
Szanowna Pani Marszałek! Panie i Panowie Posłowie!
Uchwalenie ustawy w kształcie przedstawionym przez posłów Podkomisji Nadzwyczajnej to koniec
ruchu ogrodnictwa działkowego. Coś co dobrze funkcjonowało zostało zniweczone, a środowisko działkowców
zostanie podzielone i skłócone. Proponowany przez posłów Nadzwyczajnej Podkomisji projekt ustawy o
ogrodach działkowych stwarza zagrożenie dla dalszego istnienia wielu ogrodów działkowych
Jest jeszcze czas (a właściwie jest go bardzo mało) i miejsce na dokonanie zmian i przywrócenie
zapisów zaproponowanych przez przedstawicieli Komitetu Inicjatywy Obywatelskiej podczas
przyjmowania sprawozdania w obu połączonych Komisjach Infrastruktury oraz Samorządu
Terytorialnego i Polityki Regionalnej zgodnie z naszymi oczekiwaniami. O CO BARDZO MOCNO
APELUJEMY!
List nasz przesyłamy także do wiadomości: Prezydenta RP. Marszałka Senatu. Posłów Komisji Infrastruktury
oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, Klubów Poselskich, Posłów Ziemi Pilskiej. Krajowej
Rady PZD i Okręgowego Zarządu PZD w Pile.
Poniżej podpisy uczestników spotkania:
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