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Czlonkowie lGajowej Komisji Rewizyjnej polskiego Zwi4zku
Dzialkowc6w statutowego i ustawowego organu kontrolnego,

wykonuj4cy sw6i mandat wobec czlonk6w i Zwi4zku po zapoznaniu
sig z wnioskami grupy obywateli dotycz4cymi zastosowania Srodk6w
nadzorczych wobec Polskiego ZwiEzku Dzialkowc6w przedstawiai4
swoie stanowisko.

Wnioski te jednoznacznie odbieramy, jako kolejny nieuzasadniony i

tendencyjny atak na polskich dzialkowc6w, na niezale2n4,
samodzieln4, samorz4dn4 i pozarz4dowq legalnie dzialaj4c1
og6lnopolsk4 spoleczn4 organizacjg, juka bez wqtpienia j;ri

Stowarzyszenie Ogrodowe Polski Zwi4zek Dzialkowc6w.
Warto w tym miejscu przypomnied, 2e wolnoll zrzeszania sie w

stowarzyszeniach ogrodowych zostala przez ustawodaicg
wyznaczona w art.45 i art.70 ustawy o rodzinnych ogrodach
dzialkowych z 13 grudnia 2013 roku. Z tej regulacii frawnej
skorzystaly niekt6re osoby, kt6re zlobyly wnioski do pani prezydent.
NajwyraZniej zapomnialy, 2e funkcjonuj4 w nowej rzeczywisto6ci
prawnei, w stowarzyszeniach ogrodowyctr, kt6re w trybie i.70 ust.1
pkt 2 cytowanej ustawy wyodrgbnily sig z naszego Zwi4zku a zatem

nie majq 2adnego interesu prawnego do rozstrzygnigd merytorycznych
spolecznej organizacii, kt6rej nie s4 ju2 czlonkami.
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Anga2owanie organu tr"d"o.., w przedmiotow4
tematykg uwa2amy za
bezpodstawn4 i nieuzasadnionq ,*^Zy,*:"ry

na fakt, 2e niekt6rzy
wnioskodawcy funkcjonuj4 poza strukturimi polskiego
Z*i4rdu
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Konkluduj4c, czlonkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej pZD
wnosz4
P"_"i Prezydent o odrzucenie w calo6ci
19
frzeamiotowych wniosk6w
dla
walczEcych o sw6j prawny byt od 30 lat polskich
-dobra
dzialkowc6w.

Niniejsze stanowisko- przesylamy do pani prezydent drog4
elektroniczn4 oraz kierujemy takhe do wiadomo6ci czlonk6w
Krajowej Rady PZD.

Z dzialkowym pozdrowieniem
Z upowa2nienia i w imieniu Czlonk6w Krajowej Komisji
Rewizyjnej
Pols kiego Zw i4zku Dzialkowc6w
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