
STANOWISKO

OkrEgowego Zarzqdu , Okrqgowej Komisji Rewizyjnej i Okrpgowej Konrisji
Rozj emczej Polskie go Zwiqzku Dzialkowc6w w Slupsku z dnta 28 maja 2013 r.

w sprawie: oceny aktualnej sytuacji Rodzinnych Ogrodow Dzialkowych
,Zwiqzku i Dzialkowc6w .

Czlonkowie organ6w okrqgov\ych Zwiqzku na biez4co analizujq informacje
docieraj4ce z roLnych 2rodel dotyczqce dzialan zwiqzanych z uchwaleniem
nowej ustawy o ogrodach dzialkowych . Niestety nadal sq one niepoko.j4ce i
nadal sprawa zwiqzana z przyszloSciq ogrodow dzialkowych jest na tyle otwarta

, 2e w tak waznej dla nas sprawie mo2e v,rydarzyc sip wszystko . Niestety r,vigcej
jest inforrnacji negatywnych jak pozyt:,ywnych,. Sktadane deklaracje s4 ozqsto
deklalacjami bez pokrycia przylcLadem moLe by6 glosowanie nad projektami
ustaw o ogrodach dzialkov\ych w dniu 19 kwietnia 2013 r. kiedy byla r:ealna
szansa odrzucenia projektu FO , niestety poslowie PSL zaglosowali tak jak
oczekiwal koalicjant . W powotanej 15 osobowej Podkomisji Nadzwyczqnej 7
czlonk6w to poslowie PO taki parytet nie gwarantuje wyboru naszego projektu
ustawy jako projektu wiod4cego . W mr:diach nadal tworzy siq atmosferq rvrog4
wobec organ6w statutowych Z"wiqzku od najnizs4ego do najwy2szego szcz,ebla .
Zanic rna siq dorobek dziesi4tek tysiqc,y autentycznych spolecznych dzialaczy .
Wyzej stawia siq dzialaczy roLnego ro<Izaju stowarzyszen, ludzi ktorzy rveszli
w konflikt z prawem Zebrania sp,rawozdaweze w rodzinnych ogrodach
dzialkowych w nasrym okrqg;u potwierdzlly , 2e nie spelnily siq oczeki'wania
naszych przeciwnik6w dotyczqce pctdzialu Srodowisk dzialkowc6w W
zdecydowanej wiqkszo5ci dz:ialkowcy' w spos6b wlaSciwy oceniaj4 pracq
organ6w Statutowych Zwiqzku jest to efekt dobrej pracy cztonk6w tych
organ6w Liczny udzial w walnych zebraniach przedstawicieli 'wl.adz

samorzqdowych potwierdza potrzebE istnienia rodzinnych ogrod6w
dzialkowych w Srodowiskach lokalny'ch Nie zmrenrl- siQ stosunek 'wtadz

samorz4dowych do przedstawicieli organ6w statutowych Zwiqzku w
bezpoSrednich kontaktach Jest to zasluga naszych dzialaczy ktorzy swoim
dotychczasowym postEpowaniem wypracowali autorytet i szacunek . Dobrze by
bylo gdyby to byto brane pod uwagepr'zezrzqdzqcych . Niestety zaprzeczeniem
tego jest projekt ustawy Platformy Obl,watelskiej , ktory burzy wszystko to co
bylo dobre dotychczas i proponuje tworzenie wszystkiego od nowa niezal"eLnie
od koszt6w przede wszystkirn dla sarnych dzialkowc6w Z gtEbokel troskq
obserwujemy i analizujemy wszystko to co dzieje sip wokol tworzenia nowego
prawa dotycz4cego funkcjonowania rodzinnych ogrod6w dziaikowych w
przyszloici Jako czlonkowie wlitdz okrpgowych Swiadomi jeste6my
odpowiedzialno6ci jaka spada na nas w powstalej sytuacji . Niezaleznie od
rozwoju sytuacji w dalszyrn ci4gu wypelnia6 bqdzierny obowi4zki statutovrego i



realizowad sluzebn4 rolq wobec rodzinnych ogrod6w dzialkowych . Obliguje
nas do tego poparcie jakie otrzymujemy od dzialkowc6w z rodzinnych ogrod6w
dzialkowych . Walne zebrania sprawozdawcze potwierdzily to , 2e dzialkowcy
nadal sE zintegrowani wokoi wybranych w sposob demokratyczny organ6w
statutowych Zwiqzku i nie oczekuj4 zapowiadanych zmian . Nadal mamy
moralne prawo aby reprezentowad tych kt6rzy nas wybrali . Nasi zagorzali
przeciwnicy nie posiadajqjakichkolwiek argument6w aby dyskredytowa6 naszq
dzialalnoSt . Zwracamy siE do wszystkich dzialkowc6w okrEgu slupskiego o
dalsze trwanie w jednodci . Tylko SwiadomoS6 i wlaSciwa ocena powstalej
sytuacji przez samych dzialkowc6w moze by6 gwarantem dalszego istnienia
r:odzinnych ogrod6w w nowych uwarunkowaniach prawnych
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