
Pzesz6w,13.02 2015 r.

Poni

Honno 6ronk iewicz -W alt z
Prezydent iAiosto Warszowy

Podkorpackc Okrqgowo Komisjo Rewizyjno wyro2a swoje obunzenie

wobec przedlu2onio procesu reJestrocJi Sfofutu PZD, ktore spowodowaic

wystqpienie Pani Prezydent Miostc Worszowy. Dziolonio te odczytujemy joko

chqi doprowadzenia do kolejnego zomieszonio wokdi ogroddw dzictkowych

i Polskiego Zwiqzku Dzidkowc6w.

Stotul PZD zostol przyjety no Nddzwyczojnym Krajowym Zleidzie

belegat6w PZD w dniu 23.10.2014 r ?rzed uchwoleniem byl szczeg6lowo

onolizowony przez grupq prownik6w i skonsuliowony w mo2liwie nojszerszym

yonie dzicikowc6w, kt6rych uwcgi do tego dokumentu by\ wnikiiwie

rozpotrywone. Nie mo wiqc moiliwo3ci, oby byl niezgodny z przepisorni nowej

ustowy o rodzinnych ogrodoch dzialkowych.

Pani Prezydent joko ustowowy organ nodzorujqcy PZD powinno doskonole

wiedziei, 2e tylko Krojowy Zjazd belegat6w mo2e uchwolii Stotut naszego

Sloworzyszenio Ogrodowego. Poniewoi czosu no pr4jqcie stotutu bylo niewiele,

podjEto decyzje o uchwoleniu go na zleidzie ncdzwyczajnym. Zdumienie budzi

fokt, iz podwa2enie fego trybu przez PaniqPrerydent stanowilo podstowg do

wydonio postonowienia w sprowie odmowy r"ejestrocji Stotutu. Co{kowicie

niezrazumiotre jest to, 2e referendarz sqdowy wydojAcy postonowienie zolc,

odmienne stanowisko od decyzji KRS, kt6ry w ?006 roku zorejestrowol nasz

stotut, co ciekowsze, r6wnie2 przyjgty no Ncdzwyczajnym Krojowym Zleidzie

Deleqof6w PZD.



Skutki opinii Poni Prezydent w praktyce do\ko3q wszystkich

dziolkowcdw, wywoiujAc niepotrzebny niepokdj w ogrodcch. Stonowczo zqdomy

zcprzestonia ngkonio dziolkowc6w i Polskiego Zwiqzku DzioNkowc6w. Dopiaro co

zakohczyla siq botalio w Sejmie w sprowie obrony oiton. Zn6w pokazoii6my naszq

silq i zdeterminowonie. Czy nie poro zofem pogodzii siq z tyrn, 2e ogrody

dzidkowe w miostoch b<dq istnioly, o dzictkowcy bedq mieli swoje og6lnopolskc,

orgonizocjq broniqcq ich interes6w ?

Z wyrazami powo2onio
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