
Stanowisko
okrpgowego z*z*du swipfokrzyskiego pZD w Kiercach

z dnia 3 marca 2015 roku

w sprawie rejestracji Statutu pZD

Z chwil4 uchwalenia nowej Ustawy o rodzinnych ogrodach dzialkowychz dnia l3 grudnia 2013 r., naturjn4 konsekwenf 4 jest takze przyjgcie nowychzapis6w statutowych stowarzyszenia og.odo*.gobzD. .

Obowi4zek ten, nalo2ony sam4 tlstawq o?.OD zostat spelniony.W terminie lg, miesiqcy Zwiq)ek 
-opracowal, 

przedyskutowalna wszystkich szczeblach organizacji i wreszcie uchwalil Statut dnia 23paiAziemika2014 r.
Od tego te2 dnia zapisy statutowe. weszly w 2ycie.a.proces ich rejestracj iw KRS mial przybra( formq jedynig deklaratorijn4_ technicznq.Tak winno to wyglfad przy iioL""lu zdroiego rozsadkui racjoaalnodci. Niestety n"u.ryilsrny ,i9,'2. * oaniesieniu do pZD i polskichogrod6w dziaikowvch, *vdu.r.oiu 'crqsto -idq 

* -ki;;;i:r'i*11","
zaskakuj4cym.

Nie inaczej jest i przy procedurze wspomnianej wyzej rejestracji Statutu.postanowieniem z dnla 7 stycznia2O I 5 r.;;ferendarz sqdowy dokonujqcyroryoznania przedro2onego Statutu pZD, oamowii jego rejesi.acji o".#'ir.
fffi:ffffiff4decvzjq, 

ale po lektu; o"J.i'po*uno*i"niu nup**ie ,i.i.
Podwa2ono przede wszystkim procedurq uchwalenia Statutu i jegoprzviqcia przez Nadzwv czajny'zjazd o"r"g"ti*- z*ieruu ;i*., lf *o'*li",Statut przeszedl analogiczrrq-l*":dyQ i.zistal pnez sqarejestrowy przryjety.

,.r,n);r?#oszono 
w6wczas zadnych "*;e.; zakresie 1"go u.h*d.;iu

Zdumienie potgguj4_tak2e i korejne fakty, a mianowicie dokonanie zmianzapis6w osobowych dw6ch czlonkO* p*rylir. 
.fri:o*.; ^adr;,;*.,,o statut' kt6ry w tym samym- postanowieniu ,o.tur.oa.ru"o ny orazcarkowitybrak jakiekolwiek argumen'tacji dla poyie;;*r"1i*i"f, uwag organu nadzorupoza lakonicznym jednym zdaniem 

" 
i.t . . . ,"r"Orili.

Wskazai tak2e nale:

f:*o?r:;;-;;7u{:1:l&i:?j,:.-;Fl,xiaffi Y*:nJ,:.rx:jak chociazby propozvcia mozriwosci 
"o*Jr"riu1a uchwal Krajowej Radydo Krajowego Zjazdu Delegat6w _o.ganu zOi..":a..g" srq raz na... 4 lata.Nale2y zadai sobie jednoczejnie i inne orr*i..Lzy problem rejestracji 

ltatutu,pZD 
jest jedynie problemem natury czystoproceduralnej, czy tez wynika z innych otof l.^oSli... ?



.f

Naszym zdaniem t1udlo opyei sig waZeniu, ze wladnie owe dodatkoweczynniki potggujq obecne trudnojci * pro""rie ,"i"sr.a;i.
Trudno nie wspomniei o nasilajqcy"n ,if ori"t"niach stowarzyszenia,,Dekretowiec" i kuriozal

wrascicierie.*t6;;;;;:iH::lJTil#;*;:;ffi:..[ff i::".i::J*?"*z krajobrazu stolicy.
Mirczenie Magistratu w przedmiotowej sprawie i brak jasnego stanowiskajest naszym zdaniern *yTi:l.l, .rfq p.;;S.iq nie pozostaje bez wplywuna trudnoSci z rejestracjq Statutu Zwiazku
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