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Projekt

z dnia  28 października 2010 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE

z dnia 28 października 2010 r.

w sprawie w sprawie poparcia stanowiska zawartego w ogłoszeniu Rady Krajowej Związku Leśników 
Polskich oraz Sekretariatu ZNOŚiL NSZZ „Solidarność” w sprawie zagrożenia Lasów Państwowych 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 
1591 z późn. zmianami/ uchwala się co następuje: 

§ 1. Popiera się stanowisko zawarte w ogłoszeniu Rady Krajowej Związku Leśników Polskich oraz 
Sekretariatu ZNOŚiL NSZZ „Solidarność” w sprawie zagrożenia Lasów Państwowych, które stanowi załącznik do 
protokołu. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Łukasz Koperski



Załączniki binarne

Załącznik nr 1 do Uchwały z dnia 28 października 2010 r.
ogłoszenie w sprawie zagrożenia Lasów Państwowych
Zalacznik1.doc


Załącznik do uchwały Nr……………………….

Rady Miejskiej w Mszczonowie


Z dnia 28 października 2010r.


Ogłoszenie w sprawie zagrożenia Lasów Państwowych



W związku z planami rządu włączenia Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe do sektora finansów publicznych, leśnicy zmuszeni są protestować przeciw takim działaniom.


Lasy Państwowe są instytucją działającą sprawnie od 86 lat. Ich formuła organizacyjna była w tym czasie doskonalona i jej dzisiejszy kształt jest bardzo dobrze oceniany w całej Europie.


Podstawą sukcesu Lasów Państwowych jest ich niezależność finansowa. Próby włączenia do sektora finansów publicznych podejmowano już w okresie międzywojennym, w czasie kryzysu znacznie poważniejszego niż dzisiejszy. A jednak przeważyły rzeczowe argumenty i odpowiedzialne, perspektywiczne spojrzenie na dobro polskiej przyrody.


Zaliczenie do finansów publicznych instytucji zajmującej się działalnością gospodarczą i funkcjonującej na rynku musi pociągnąć za sobą szereg utrudnień i ograniczeń w działalności, które doprowadzą do załamania się jej zdolności do samofinansowania, co w efekcie może doprowadzić do upadłości. Będzie to impulsem dla zwolenników prywatyzacji lasów lub wyprzedaży majątku narodowego.

Taki scenariusz przyniósłby trudne do oszacowania straty godząc jednocześnie w bezpieczeństwo ekologiczne kraju, którego dobrze zagospodarowane lasy są filarem. Społeczeństwo utraciłoby też wolny dostęp do większości sprywatyzowanych lasów. Jednocześnie byłoby sprzeczne z uchwaloną zgodnie z wolą obywateli pierwszą (i jedyną dotychczas) obywatelską ustawą z dnia 6.07.2001 roku 


„ O zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju”.

 Rada Krajowa Związku Leśników Polskich w RP;                  Sekretariat  ZNOŚiL NSZZ „Solidarność”





