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Szonowno Pdni Morszolek!

Demokratycznie wybrani na kadencjq aOLL-ZOLS czfonkowie Okrggowei
Komisji Rewizyjnej PZD w Gdafsku, spolecznie wykonujecy swoje obowiqzki
wobec czlonk6w i ZwiEzku, obradujecy na statutowym posiedzeniu w dniu 5
stycznia 2012 roku zwracaiE sie do pani Marszalek z apelem iprosbq o
wspieranie deiei dziafkowc6w w celu zachowania naszych praw nabytych,
Nasza proSba wynika przede wszystkim z faktu zaskarienia zapis6w Ustawy o
ROD z 2005 roku do Trybunafu Konstytucyjnego przez pierwszego prezesa
SEdu Naiwyiszeto prof. Lecha Gardockiego. lnicjatywa ta, niezrozumiala nie
tylko dla polskich dzialkowc6w, stawia przyszloS6 ogrod6w dzialkowych pod
duiym znakiem zapytania.
lstniejqca przed Trybunalem Konstytucyjnym procedura uniemoiliwia nam
dzialkowcom oraz naszemu Zwiqzkowi przedstawienia swych racii i dlatego
tak waina dla spolecznosci dzialkowei iest kwestia reprezentacji Seimu Rp w
rozprawie.
Wyznaczeni w poprzedniej kadencji Sejmu poslowie Stanisfaw pieta i Andrzei
Dera nie s4 obiektywnymi reprezentantami a wrecz sE to osoby wyiqtkowo
negatywnie nastawione do naszej ustawy w obronie, kt6rej swoje podpisy
zloiylo 620 tysigcy Obywateli. posfowie ci, kt6rzy winni broni6 ustawy bqda ja
z cafE mocE podwaia6 i tym samym negowad dorobek Sejmu Rp.
Szczegrilnie posel Andrzej Dera, tym razem bqdecy posfem kolejnego
politycznego ugrupowania, znany jest nam dzialkowcom, iako nieprzejednany
wr6g ogrodnictwa dzialkowego w polsce realizowanego przez polski Zwiqzek
Dzialkowc6w.

Gdartsk, dnio 05.07.2O72 r.
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- Prezesa Okregowego Zarzadu pZD w Gdarisku Czesfawa Smoczyriskieto.
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Spofecznie wykonujEcy mandat wobec czfonk6w i Zwiqzxu

Czfonkowie Okrqgowej Komisji Rewizyjnej pZD w cda6sku
Przewodniczqcy Boguslaw Dqbrowski

Z-caprzewodniczqcego ElibietaSenecka

Z-caprzewodniczEcego MariannaKrawczyk

Sekretarz Jolanta Rutkowska

Czfonkowie:

Graiyna Chinalska

Mariusz Draniewicz

Andrzej Jancz

Piotr Mikitufa

Stanisfaw Orfowski

Tadeusz Sakowicz
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