
Szczecin 23.04.2015

Pan Marek Wielgo
Re da kto r G azefii lly bo r czej

Panie Redaktorze

Zwykla uczciwoSi dziennikarska wy'raga aby znac temat, kt6ry serwuje siQ cz),lelnikowr
21 04.2015 r. w artykule ,,Dzialki i sp6r o skladkg" pisze pan, 2e prezydenr m. warszawy, Hanna
Gronkiewicz - waltz, uznala za nielegalne uchwaly fuajowej Rady pZD podjgte na podstawie
nowego statutu onz, 2e u'zgdnik6w miasta bulwersuje fakt przyjgcia uchwaly w sprawie
okle5lenia wysokosci i podzialr"r srodkdw z par.tycypacji dzialkowca w kosztach zarz4dzama
ogrodami przez okrgg i Kajowq Radg - jak pan to uiql ,,skladkg na krajowe iokr.ggowe struktury
storvarzyszenia"

ot62 nie odr6znia Pan skladki czlonkorvskiej, wynikai4cej z pr.z.ynaleznosci clo
stowarzyszenia, od koszt6w ponoszonych przez struktury wszystkich szczebli, jako jednostek
organizacl'jnych stowarzyszenia PZD, z tytulu prowadze.ia ogrod6w a kt6r.e rozkladai4 sig
proporcjonalnie na wszystkich dzialkowcow.

Koszty wystgpuj4 w kaZdym srowarzyszeniu i kazdc.i organizacji, ale pZD jest
szczeg6lnym stowarzyszeniem, kt6r'e opr6cz koszt6w czysto organizacyjnych ponosi koszty
'zarz.4dzania ogrodami rv zwi4zku z obsluga prawn4, inwestycyjnq, szkolenianti, ksiggorvoscr4,
bezpieczeristwem, ewidenciq grunt6w, ob'o.4 ogrod6w, sprawozdawczosciq, wsp6rpraca
z wladcicielami grunt6w, likwidaci4 ogrod6w, rozstrzyganiem skarg i spor6w itp.

Kto wedlug Pana ma to wszystko robi6? To nie.jest stowarzyszenie o charakterze
ideologicznym, krilkiem zainteresowafi. ani stowar.zyszeniem wyznaniowym, ale pZD jcst
stowazyszenielr, kt6re ma zapewnii prawidlowe funkcjonowanie ogrod6w dzialkowych zgodnic
pLzepisami ustawy o RoD Wylnaga to jednak koszt6w i kazdy kto korzysta dzialki ma
obowiqzek ustawowy ponosii czqstkg tych koszt6w w wielkosci przypadai4ca na jego dziatkE.
Tylko dyletant moze tego nie rozumie6.

Sp6r prawny o rejestracig zmian stalutu .ie rezy w kompetencji ani prezydenta
In. warszawy, z tytulu nadzoru nad stowarzyszeniarni mai4cy*i siedzibg w warszawie, ani te2
urzgdnika w urzgdzie niiasta gdy2 nie sq to ich kompetencjg.

Sprawa .jest w s4dzic i dop6ki nie zostanie ostatecznie zakonczone postgpowanie
odwolawcze - nikt nie ma prawa wyrgczai sadu i uryrokowai. Bo na czyrn rniara by polegac
samorzqdno:ii stowarzyszenia??

Tlo polityczne, to nic sprawa sadowa lecz grunty warszawskie i stosunek urzgdnik6w
magistratu do ogrod6w dzialkowych. Nie rozurnie pan istoty pojgcia stowarzyszenia pZD i tu tkwi
blqd, pomimo 2e od lat specjalizuje sig pan w tej tematyce. Raz pan pisze poprawnic o ogrodach a
czasami blgdnie. Ale tak naprawdg to warto byloby nabrai dystansu do intensyu,nej propagandy na
t'acebooku , prowadzonej prze7. os z poza pzD, kt6rc z oblgdnyrn nawiedzeniem zwarczaiq pzD,
nic licz4o sig z niczym. Pan w spos6b do6i sprytny naprowadza czytelnika na ten ton



r pozrom walki,.iak to bylo w a'rykuie z 22.04.20ls f. wy,chodzi na to i2- pan utozsarrria sig z rq
lorntq lvalki ktora u'ykorzystujc liagrrent; dokunrento,"v, manipuluje oprniE dzialkor.r,c6u.. Jezeli
tak, Jest to rvszystko jasne.
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