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S T A N O W I S K O

Zarz4du i Przewodniczqcych Statutowych Komisii, Rewizyjnej i Rozjemczej
ROD ,, Wiosna ,, w Jelczu-Laskowicach w sprawie:
utrzymania Ustawy o Rodzinnych Ogrodach DziaNkowych z 8lipca 2005r.

W dniu 102.2012r na posiedzeniu zarzEdu wypracowalismy wsp6lne
stanowisko wyrazajEce zdecydowany sprzeciw do dzialah podjetych przez wysokich
urzednikow pairstwowych, majqcych na celr zmianQ Ustawy.

Zdecydowanie sprzeciwiamy sie wszelkim pr6bom manipulacji pzy Ustawie o
ROD, wnoszonych przez kolejnych ,, medrc6w,, wywodzqcych siQ z r6znych opcji
politycznych. Obecnie obowiqzujEca Ustawa, w pelni zabezpiecza porzEdek prawny i
daje ogrodom gwarancjQ istnienia, dobrowolnie zrzeszonych w PZD.

l\,4y dzialkowcy najlepiej wiemy, co jest dla nas dobre i nie Zyczymy sobie,
zeby kolejni decydenci uszcze6liwiali nas na silQ

Zyjemy w wolnym i demokratycznym kraju, dlatego domagamy siq
pzestzegania prawa przez wszystkie organy wladzy pailstwowej i umozliwianie nam
wsp6ldecydowania o wlasnym losie. Do tej pory Zaden urzednik nie zapltal nas o
zdanie. w tak waznej dla nas spfawie

Jezeli po wielu latach obowi4z).lvania tej Ustawy, niektozy decydenci
uwazaja, iejestona niezgDdna z l(onstytucjq RP, to bafdzo zle 6wiadczy o wladzy w
naszym kraju. Przecie2 Ustawq uchwalil Sejm, Senat i w kohcu podpisal Pan
Prezydent Pytamy Paistwa, czy towarzystwo wzalemnej adoracji, na co dzieh
uchwala buble prawne, bez ponoszenia konsekwencji?
Wszyscy Paistwo wmawiacie nam, Ze Wasza praca to sluzba narodowi. Jezeli tak
jest, to dajcie nam dzialkowcom spok6jl

My, tez jestesmy pelnoprawnymi obywatelami naszego piQknego kraju, jego
wyglEd jest takze naszym udzialem, a poza tym, tez placimy podatki. W
przeciwienstwie do Paistwa, za swoja prace nie otrzymujemy wynagrodzenia

PZD jest organizacja pozarzEdowA i samo finansujEcA sie. Jego czionkowie,
to czesto starsi i schorowani ludzie, dlatego dziwi nas, Ze nadal dla wielu z Paistur'a
jestesmy solAW oku.

Koiczec m6wimy glosno - prawo nabyte to te2 prawo!
Stanowienie prawa niech bQdzie wierne tym, dla kt6rych jest tworzone.

Stanowisko otrzvmuia:
1. Adresat
2. Marszalek Sejmu - Pani Ewa Kopacz
3. Prezes Trybunalu Konstytucyjnego - Pan Andrzei Rzepli6ski
4, ala

Do wiadomo6ci:
Prezes Kraiowei Radv PZD - Pan Euqeniusz Kondracki
Prezes OZPZD Wroclaw - Pan Janusz Moszkowski
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