Poznań, 19.01.2021

L.dz. 1/2021

Szanowni Państwo
Prezesi ROD Kolegium Poznań Wilda
Corocznie, na początku nowego roku organizowaliśmy wewnątrz naszego Kolegium
spotkanie, które umożliwiało przedstawienie sprawozdania z działalności Kolegium
w minionym roku oraz zaplanować pracę i działalność w nowym sezonie, głównie w aspekcie
walnych zebrań i szeroko rozumianej kampanii sprawozdawczej. W tym roku ze względu na
trwająca epidemię COVID-19 nie planujemy na razie takiego spotkania, jednak za pomocą
dostępnych źródeł komunikacji - korespondencji poczty email, chciałbym przekazać Państwu
najważniejsze ustalenia jakie w tym momencie można zaprezentować. Nadmienię, że
głównym źródłem wiedzy dla nas na dzień dzisiejszy jest Narada 22 Przewodniczących
Kolegiów Prezesów ROD Okręgu poznańskiego PZD w jakiej miałem zaszczyt uczestniczyć.
Spotkanie zostało zorganizowane przez Prezesa OZ PZD Pana Zdzisława Śliwę
w dniu 18.01.2021 w trybie on line, przy pomocy komunikatora TEAMS. W spotkaniu
uczestniczyli również Członkowie Okręgowego Zarządu i Pracownicy biura OZ.
Szanowni Państwo w niniejszej korespondencji chciałbym przekazać w imieniu Pana Prezesa
Zdzisława Śliwy oraz własnym, wyrazy podziękowania za ubiegłoroczną pracę na rzecz
Rodzinnych Ogrodów Działkowych, która zawsze niełatwa w 2020 roku była jeszcze bardziej
skomplikowana, a także złożyć życzenia zdrowia i powodzenia w życiu zawodowym,
prywatnym oraz wytrwałości w dalszej pracy na rzecz Rodzinnych Ogrodów Działkowych.
Poniżej przesyłam kilka najważniejszych informacji z narady, jakie dla Państwa
przygotowałem. Jeżeli jakiekolwiek treści będą wymagały dalszych wyjaśnień, służę Państwu
pomocą. Proszę kontaktować się ze mną za pomocą poczty email lub telefonicznie (jeżeli
w dni robocze, po godz. 16:00). W przypadku konieczności, przy zachowaniu sanitarnych
obostrzeń mogę również spotkać się indywidualnie. Deklaruję, że jeżeli warunki epidemiczne
pozwolą, zorganizuję Posiedzenie Kolegium o którym poinformuję Państwa wysyłając
indywidualne zaproszenia.

Z wyrazami szacunku

Mateusz Wiśniewski
Prezes ROD „HCP-4” Poznań
Przewodniczący Kolegium Poznań Wilda
Tel. 692 496 508
Otrzymują:
- Prezesi ROD Kolegium Poznań Wilda,
- Prezes OZ PZD, Pan Zdzisław Śliwa,
- Biuro OZ PZD w Poznaniu.

UWAGA! Informacje znajdują się na następnej stronie.

Poznań 19.01.2021

Informacja dla Prezesów Zarządów ROD Kolegium Poznań Wilda
1. Finanse ROD w 2021 roku:
- wysokość składki Członkowskiej 6 zł,
- wysokośc partycypacji do PZD 0,09 zł/m2,
- fundusz amoryzacyjny, przełożenie decyzji o jego wprowadzeniu na rok 2022,
- wysokość opłaty których wielkość zależy od dostawcy zewnętrznego (woda, prąd,
odpady), można ustalić na podstawie obowiązującej taryfy lub cennika,
- wysokość opłaty ogrodowej na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD, zaliczki do
maksymalnej wysokości opłaty stosowanej w 2020 roku (uchwała 375/2020, OZ
PZD).
2. GOAP – gospodarowanie odpadami:
- zwrot nadpłat w systemie za opłatę ryczałtową wniesioną z góry za okres wrzesieńgrudzień 2020 lub wniosek o zwolnienie z opłaty za okres wrzesień-grudzień 2020,
jeżeli nie uregulowano. Zaprezentowano projekty wniosków dla każdego z ROD
zależnie od sytuacji, jednak ich przekazanie nastąpi po konsultacjach
z Zastępcą Prezydenta Poznania. Gotowe wnioski będą przekazane najwcześniej jak to
możliwe, osobiście pomogę w ich dystrybucji do Państwa.
- Niepokój budzi możliwość kolejnych podwyżek za wywóz odpadów, istotne jest
kompostowanie oraz ograniczanie ilości i objętości odpadów zielonych.
3. Plany zagospodarowania ROD
- Poinformowano, że 72 ROD w Okręgu ma nieaktualny Plan lub nie posiada go
w ogóle.
- Jeżeli Państwa ROD nie posiada aktualnego planu lub w ogóle – konieczność jego
sporządzenia.
4. Program DGCS PZD System
- konieczność aktualizacji systemu.
- dyżur telefoniczny koordynatora systemu: poniedziałek i czwartek w godz. 10-14.
5. Obsługa prawna ROD
- dyżur telefoniczny Radcy prawnego: wtorek w godz. 10-13.
6. Szkolenia dla nowych Działkowców, Oświata w ROD
- Szkolenia ze względu na pandemię nie odbywają się w siedzibie Okręgu.
- Od października 2020 wszyscy nowi Działkowcy mają mozliwość odbycia szkolenia
on line na platformie szkoleniowej, link na stronie internetowej OZ PZD:
http://www.poznan.pzd.pl/informacje.php?body=article&name=dla-nowych&lang=pl

- Wspomniano, że Zarządy ROD powinny wskazywać nowym Działkowcom
mozliwość odbycia szkolenia on-line, a nawet oczekiwać Zaświadczenia o jego
odbyciu, które można wydrukować na platformie po jego zakończeniu. Osobiście
uważam, że szkolenia są bardzo dobrym źródłem wiedzy dla początkujących i jako
Prezes Zarządu ROD oczekuję od nowych Działkowców zaświadczenia, oczywiście
nie uzależniając od tego podjęcia uchwały Zarządu ROD.
- Podkreślono, że broszury i materiały szkoleniowe wydawane przez Krajową Radę
PZD są bardzo dobrym źródłęm wiedzy, która powinna być w ROD dostępna,
szczególnie dla nowych Działkowców.
7. Sprawy różne:
- W imieniu Pracowników biura zwracam się do Państwa o rzetelne wypełnianie
obowiązków i terminowe odpowiedzi na wysyłaną korespondencję.
- Wskazano, że wiele Zarządów ROD nie wywiązało się z przekazania informacji
dotyczącej: Świetlic, Siedzib Zarządów, miejsc składowania odpadów i pojemników.
Jeżeli Państwo nie odpowiedzieli, proszę o jej przesłanie.
- Poproszono o terminowe dostarczanie informacji dotyczącej nowych Dziakowców.
8. Kampania sprawozdawcza – Walne zebrania sprawozdawcze 2021
- termin odbywania WZ został przesunięty do 31.08.2021,
- w chwili obecnej proszę wstrzymać się z planowaniem zwołania zebrań, ponieważ
zgodnie z aktualnymi obostrzeniami i powszechnie obowiązującymi przepisami
zebrania sa zabronione.
- przekazano informację, że Krajowa Rada PZD prowadzi prace nad kompleksowymi
Wytycznymi dla Zarządów dla prowadzenia Walnych Zebrań w ROD w 2021 roku.
Po ich uchwaleniu zostaną one Państwu przekazane, prawdopodobnie
korespondencyjnie.
- coroczne Szkolenia dla Zarządów i Komisji Rewizyjnych ze względu na trwającą
epidemię odbędą się w trybie on-line. Podczas szkoleń zostaną omówione Wytyczne
dla Zarządów.
9. Obsługa Walnych Zebrań w Kolegium Poznań Wilda:
* Jestem zobowiązany wskazać do Okręgowego Zarządu Osoby powołane do obsługi
zebrań w Kolegium.
* W skład powołanych do obsługi zgłaszam się osobiście i proponuję grono
ubiegłoroczne, tj. Pani Elżbieta Baszyńska, Pani Bogusława Antkowiak i Pan Mariusz
Zieliński. Proszę o potwierdzenie gotowości do obsługi w prywatnej wiadomości
email do dnia 31.01.2021.
Informuję, że podczas narady omówiono również inne tematy, które przedstawię przy
możliwie najbliższej okazji. Dziękuję za lekturę i stosowanie. W przypadku dodatkowych
pytań proszę o kontakt.
Z wyrazami szacunku

Mateusz Wiśniewski
Prezes ROD „HCP-4” Poznań
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