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w sprawie poprawek PO do przepisow przejściowych w projekcie obywatelskim

ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych

Członkowie 07 PzD w Zielonej Gorze niniejszym stanowiskiem przyłączają się do

głosów niezadowolenia i oburzenia z powodu poprawek wprowadzonych przez PO

do przepisów przejściowych w projekcie obywatelskim. Stwierdzamy, iż zaproponowane

przez po zmiany są nie tylko całkowicie sprze czne z zapisami w projekcie obywatelskim, ale

przede wszystkim - niespójne i niezrozumiałe,

Biorąc pod uwagę to, że w projekcie uwzględniony został zapis o funkcjonowaniu

stowarzyszenia ogrodowego PZD, zupełnie niezrozumiała jest propozycja

ustawowego obowiązku działkowców potwierdzania przynależnoŚci do organizacji,

której juz są członkami. obowiązek ten, wzmocniony groźbą utraty członkostwa, jest

w oczywisty sposób sprzeczny z konstytucyjnym prawem do swobody zrzeszania się,

W tym miejscu zwracamy uwagę, iż projekt obywatelski daje działkowcom możliwość

wystąpienia ze stowarzyszenia, jeśli taka będzie ich wola, Naszym zdaniem poprawka

jest widomym znakiem arogancji partii, która uznala, że ma prawo rozporządzać

przekonaniami obywateli.

Wbrew interesom działkowców wprowadzona została poprawka nakazująca

zwołanie walnego zebrania w celu wybrania stowarzyszenia, które będzie zarządzało

ogrodem w sytuacji, gdy większość w ogrodzie będzie należała do stowarzYszenia.

obciąża to działkowców dodatkowymi, niemałymi kosztami i wywołuje zamieszanie

o ogrodzie.

Z niesmakiem przyjmujemy kolejny przejaw lekceważenia przez posłów Podkomisji

opinii obywateli - działkowców, być moze takze lekcewaŻenia deklaracji

przewodniczącego własnej partii, który podczas spotkań z działkowcami Prezentował

inne poglądy na temat przyszłości ogrodów oraz działkowców i ich organizacji.

Nasze zdziwienie wywołuje także brak szacunku pracujących w podkomisji posłów PO

dla wiedzy fachowców - konstytucjonalistów, wbrew opinii których poprawki zostały



wprowadzone. Jeśli poprawki te są niezgodne z konstytucją, to utopią staje się

głoszony przez PO zamiar uchwalenia ustawy zgodnej z prawem,

W niniejszym stanowisku pragniemy tez zwrócić uwagę, iż od posłów mających

ambicję stanowienia prawa oczekujemy rzetelności, w tym zwłaszcza znajomości środowiska,

które tym prawem będzie się posługiwało na co dzień. Niestety zmuszeni jesteśmy

stwierdzić, że takiej wiedzy posłom po pracującym w podkomisji zabrakło. zabrakło tez woli

słuchania z uwagą opinii działkowców wyrażonej podczas wielu spotkań, w tym także

z przewod n iczącą pod komisji.

Wobec powyzszych stwierdzeń jesteśmy zmuszeni poddać w wątpliwość szczerość

i realność zapowiadanej przez platformę obywatelską chęci utworzenia prawa/ które nie

skrzywdzi działkowców.

do wiadomości:

o Premier RP
o Przewodniczący Klubów Parlamentarnych PO, PiS, PSL, SLD, SP, RP

o Przewodniczący Sejmowej Komisji lnfrastruktury
o przewodniczący Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i PolitYki

Regionalnej
o Lubuscypar!amentarzyści

pod pisy u czestni ków ze b ra n i a Okręgoweg o Zarządu

lp. lmię i Nazwisko Miejscowość Podpis
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