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Podzigkowalem Pani za wsparcie przy uchwalaniu w dniu l3 grudnia 2013 r. ustawy o ROD
przez Sejm RP, kt6rego byia Pani marszalkicm. Dzigkujg Pani r6wnie2.iako prcmierowi rz4du

RP za pokierowanie procesem legislacyjnym ratowania altan ogrodowych. Pisz4c ponovrnic

zwracam siq do Pani Prcmier a takZe PrzewodniczEcej Plalformy Obywatelskiej z pro6b4 o

interwencjE u Pani Prezydent m. st. Warszawy Hanny Gronkiewicz - Waltz w sprawie

rejestracji uchwalonego zgodnie z prawem statutu PZD. Jako dzialkowcy spclniliSmy

obowi4zek wynikaj4cy z arr. 68 ustawy o ROD, a wigc uchwaliliSmy w wyznaczonym

terminie od dnia wejScia w zycie ustawy - nowy statut na zasadach okreSlonych w ustawit'

,,Prawoostotlarzyszeniucfr"oraz-dotychczasowym..statuciePZD".atak2ezloZonodos4du
rejestrowego wniosek o zmiany wpisu w KRS. Niezrozumiaie dla mnie, wywolu.i4ce glgbokie

zaniepokojenie iest dzialanie Prezydent m.st. Warszawy, jako organu nadzorczego u'obec

nasz,ego zwi4zku. 'fakie dzialanie odbieram jako naduzycie uprawniefi nadzorczych.

Zastrze.Zenia Pani Prezydent do trybu uchwalenia statutu PZD na Nadzwycza.inym Zjei'izie
PZD nie majE nic wsp6lnego z argumentacj4 prawn4. Nie chodzi tu organowi przecic2

sprawuj4cemu nadz6r o przestrzeganie przepis6w prawa, kt6re sam lamie podcjmujqc decyzje

co do kt6rych wyrok moze wyda6 niezawisly sqd. organ nadzoru, kt6ry jest stronE w

postgpowaniu s4dowym, nie czekaj4c na rozstrzygnigcie s4du apelacyinego stosrqe

administracyjne srodki nadzorcze. do kt6rych nie ma podstaw prawnych a tym bardziej do

zapowiadania Ze zastosuje jeszcze bardziej dolegliwe Srodki. Dotychczasowe post9powanic

poprzez stosowanie nacisk6w administracyi nych nie tylko narusza salrlorzqdnodi naszei

organizacji, ale r6wnie2 ogranicza prawo PZD do obiektywnego rozpatrzenia spra\{/ przez

niezawisly s4d. czy Pani Prezydent warszawy jako wiceprzewodniczqca Platlbrmy

Obywareiskiej nie musi przesrrzegai prawa? Czy stoi ponad prawem? Ja uwalam. 2e szkodzi

wiasnej partii zwlaszczaw obliczu zblii-ajEcei sig kampanii wryborczej do parlamentu. wobec

tej sytuacj i. majqc na uwadze art. 171 Konstytucji RP zwracam sig do Pani Premicr o

s[o.iystanie z upiawnich i podjqcie czynnoSci nadzoru nad Prezydent m.st. Warszawy wobec

dzialair tego organu w stosunku do PZD. Wobec szkodliwemu dzialaniu przeciwko ponad

milion trzystu tysiqcznej rzeszy dzialkowc6w czlonk6w PZD. wobec naszych rodzin. u'obec

czterech milion6w potencjalnych wyborc6w.
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