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STANOWISKO
okrggowejKomisj iRewizyjnejPZDwElbl4guwsprawie

wypowiedzi Posla Andrzeja Der;Y

podczas posiedzenia Podkomisji Nadzwyczajnei isejmu w dniu 18

czerwca2013 roku w sprawie nowej ustawy o ogrodach dlzia\kowych

posel Andrzej Dera pozwolil sobie na kuriozalnqw:/powiedi,," 'brak
jest kontroli, a pieni4 dze moire wydawa6 Kondracki...."

Jest to wyraz nie tylko braku elementarnej wiedzy w zakresie

zagadnien bgd4cych przedmiotem prac powc'lanej Podkomisji

NJOzwy ctalnii 
'S..;rn,r, -u1. 

r6wniez arogancji w.bec itrk1e licznej

grupy os6b-spiu*.ri4.ych spolecznie swoje funkcje dziala-i*c w pionie

i.*iry3trym polskiego Zwi4zkuDzialkowc6w. Na l<azdynt ze szczebti

org^Lulyjnych Iwi4zkt poczqwszy od Rodzinnego Ogrodu

Dzialkowogo, okrEgowego zatz4du, a na Ikajowej Komisji

Rewizyjn.S t oR 
""4i-dtialaiq 

Komisje Rewizyjne jako samodzielne

organy samorz4du PZD. og6lem w catym z'wt4zkv w pionie

,.i,iry;ny m dz\ata okolo 2500b os6b. Naszym zadaniem.iest kontrola

calego- zakresu dziatalno|ci okreslonego zarzqdu nie tylko w

kontek$cie z obowi4zuj4cym prawem zwi4zko\Mym, ale tak1e z

prawem powszechnie obo,wi4zuj4cym. To ostatnie dotycz:y zwLaszcza

zagadniih finansowych. Dopiero pozytywny wynik kontroli pozwala

na podjgcie uchwaly zatwietdzaj4cej dzialalnoit( zar71du danego

szciebla organizacyjnego za dany rok kalendarzowy lub kadencjg'

Niezgodny ze stanlm fakqcznym jest twierdzenie posla Dery jakoby

Prezes PZD decydowal jednoosobowo o wydatkach Zwiyzku'

Wszystkie te zarzuty stawia osoba twretdz4ca , 2<t jest d'ziahkowcem'

skoro tak to * -o*encie wstgpowania do zw\i4zku musial zlotyc

Deklaracjg czlonkowsk4 opatrz:nn4 wtrasnorgcznym podpisem' w

tresci ,nujOul. siQ zapis zobowi4^ri1 sig do p:rzestrzeganra

przepis6w prawa, & w tym statutu Polskieg o Zwiq.zLtt Dtzialkowc6w i



regulaminu ogro fii dzialkowego W tych dokurnentach dokladnie

s{ prredstawione informacje odnosz4ce sig do zagadnien, kt6re

sprawiaj4 tyle problem6w panu poslowi.

ii.t u*.- kiedy posel Dera z wigksz4 premedytacj4 klamal. W

przesz\osci gdy poopiry*al deklaraci}, czy obecnie glosz4<; publicznie

klamliwe informacje tylko po to by osi4gn46 swoj cel. A rnie jest nim

na pewno dobro dzialkowc6w.
tvtajace miejsce jul nie od miesigcy, ale od kilku lat ptzeinaczanie

fumO*, manipulowanie informacj arni, aroganckie zachow'anie wobec

dzialkowc6w uwa1amy za batdzo nam uwLaczaj4ce. Nilct i nic nie

dalo poslowi Derze prawa do traktowania dziatkowc6w jako osoby

drugiej kategorii. Jako posel Pan DerapeNfi1c tak :zaszc4rtn4 funkcjq

po*ini.tt wszystkich obywateli kt6rych sprawami siE zaimuie

traktowac znale1ytym szacunkiem i atencj4 . Przec,ielpe\n\ funkcjq z

wyboru, a dz\a1kowcy to tacy sami obywatele naszego lParistwa jak

wszyscy inni.
Od posl6w oczekujemy uczciwo$ci i godnego 1;raktorn'ania calego

spoleczeristwa. Nam dzialkowcom posel Dera tego nigdy tie okazal.

Za OKR PZD w Elbl4gu
Przewodnicz4cy fiIgr Jetz:Y SnoPek

Niniejsze oSwiadczenie przesylamy do :

Marszalka Sejmu RP EwY KoPacz
Przewodn icz1c e go Po dkomi sj i Nadzwy czajnej p o sla B aft o sza Kor'vnackie go

przewodniczqcychKlub6w Parlamentarnych Po, Pis , Psl-, sLD, SP, RP

Prezesa PZD Eugeniusz Kondrackiego
Przewodn icz4ca Kraj owej KR Maria Fojt


