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UCH\ilAŁA NR 2tll2021,
Okręgowej Rady Polskiego ZwiązkuDziałkowców w Poznaniu

z dnia 23 marca 2021 r.
w sprawie pomocy dla ROD ze środków zewnętrznych w 2020 roku.

ź

Okręgowa Rada Polskiego ZwiązkuDziałkowców w Poznaniu na podstawie § 1l0 ust. 2 Pkt 6

i 8 Statutu PZD postanawia:

§1
Z dużąsatysfakcją ptzyjąć informację o zakresie ,,Wsparcia finansowego dla ROD w 2020

roku ze środków zewnętrznych", która zawarta jest w Sprawozdaniu z dzińalnoŚci

Okręgowego Zarządu i Okręgowej Rady PZD.
W 2020 roku 109 ROD uzyskało pomoc ze Środków zevłnętrz-rtych,

co stanowi 38 Yowszystkich ROD w Okręgu, nałącznąkwotę 1 840 500 zł.

Donatorami dotacji zęwnętrznych bvły samorządy miast i gmin, które wspierały

działalnośó inwestycyjną i remontową ROD -ów zlokalizowanych na ich terenie oraz po

raz pierwszy i to w bardzo znacząaym wymiarze lJrząd Marszałkowski Wojewódńwa

Wielkopolskiego.
Największego wsparci a udzieliĘ samorządy takich miast jak:

1.

2.

a
J.

4,

o Poznń
o czerwonak

. Środa Wlkp,

o września

. Oborniki

- 300 000zł dla 7 ROD

- 159 000 ń d|a 1 ROD

- 76 000 ń dla 3 ROD

- 50 000 ń dla 5 ROD

- 40 000 ń dla 2 ROD

5.

Łącznie samorządy miast i gmin udzieliły dotacji na kwotę 707 500 zł.

Szczególne znaczenie dla największej ilości ROD miały dotacje udzielone przęzUnąd
Marszałkowski WojewództvłaWielkopolskiego dIa74 ROD w łącmej kwocie 1 133 000

zł. Wysokośó indywidualnych dotacji zróżnicowana była w zależmości od wielkości

przyjętych do realizacji inwestycji i wńała się w granicach od 3 700ń do 17 200ń.

Pomoc dla ROD udzielana była w szczególności na budowę nowej lub modernizację

istniejącej infrastruktury ogrodowej, wymianę oraz budowę sieci wodociągowych,

energetycznych, parkingów, ogrodzeń, placów zabaul oraz domów działkowca.

§2

1. okręgowa Rada PZD składa serdeczne podziękowania Marszalkowi Województwa

Wielkopolskiego orazPrezydentom, Burmistrzom i Wójtom miast i gminn którry nie

zapomnieli o istnieniu na ich terenach ogrodów działkowych udzielając im wsParcia

finansowego. Dzięki okazanemu zrozumieniu ich znaczenia, ogrody działkowe mogą się

rozwijac i słuzyó nie tylko działkowcom, ale i całemu społeczeństwu realizując w coraz



2.

większym wymiarze ideę ogrodów otwańych. WyrazaIny nadzieję, że do tego grona

dołączą także pozostałe samorządy, które do tej pory nie skorzystaĘ z możliwoŚci

wspierania ogrodów działkowych, aprzezto mieszkńców swoich miast.

Skala udzielonego wsparcia świadczy o docenien iu przez władze samorządo w ę znaczenia

rodzinnych ogrodów działkowych dla lokalnych społeczności. Dowodem takiego

postrzegania ogrodnictwa działkowego jest zapisanie w Strategii rozwoju Wojewódńwa

Wielkopolskiego odniesienia do rodzinnych ogrodów działkowych, które cYt. ,,...są
dobrym przykładem zaangużowania mieszkńców w dbałośó o dobro wspólne, aktYwnego

spędzania czasu osób starszych, terapeutycznego charakteru wypoczyŃu i pracy""

Wskazuje także, iż unormowania zawarte w art. 17 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o

RoD spełniają swoją rolę tworząc samorządom podstawy prawne do udzielenia dotacji

przeznaczonej na rozwój ROD.
okręgowa Rada PZD składa serdeczne podziękowania Ęm, kolegiom prezesów i
zarządom ROD, które aktywnie dzialają w zakresie pozyskiwania Środków

zewnętrznych dla ROD, co przekłada się na konkretną pomoc finansową. To dzięki

ich wysiłkom i zaangażowaniu wiele ogrodów może cieszyÓ się z nowej lub

wyremontowanej infrastrŃtury.

§3

1. okręgowa Rada PZD podkreśla, jak znaczna praca zostńajuż wykon arra przezwielu

ludzi. Pokazują to wyniki, którę zroku na rok są vłyższe. Przynosi ona pozytywne efektY

dla wielu ROD. Jednakże są kolegia prezesów i miasta, gdzie ta aktywnoŚÓ musi byĆ

zwiększona. Dlatego też zasadne jest:

a) Zwiększenie zaangażowania kolegiów prezesów. Tarn, gdzie kolegia prezesów są

aktywne od lat płyną środki dla ROD. Konieczne sązŃemspotkania zndnymi, Pisma,

wystąpienia, w których należy zwracać uwagę na problemy ROD.

b) W miastach/gminach, gdzie brak jest uchwaĘ rady w sprawie ptTyznawania dotacji,

kolegia prezesów winny same inicjowaó podjęcie takiego dokumęrttu.

c) Dalsze zaangażowanie zarządów ROD i kolegiów prezesów w pozyskiwanie Środków

zewnętrznych. Tylko aktywność zaruądów ROD i samych działkowcówwtym zakresie

może przyczynić się zarówno do zwiększenia udzielanej pomocy ze strony gmin, jak i
wpłynąó na te samor ządy ,kt&e jeszcze nie udzielaj ą takiego wsparcia ROD położonYm

na ich terenie.

d) Poruszanie spraw ogrodów działkowych z samorządowcami przy ka;żdej nadarzającej

się okazji.
e) Przypominanie o istnieniu art. 17 ustawy z dńa 13 grudnia 2013 r. o ROD, który daje

realną możliwość uzyskania dotacji celowych, gdy rada gminy/miasta przYjmie

uchwałę określającą tryb udzielania i rozliczania dotacji celowych.

0 Przygotowywanię przęz zarządy ROD zadń pod kątem uzyskania dotacji w latach

poprzedzĄących ńożenię samego wniosku.

g) KonstruĘwne określenie potrzeb odzwierciedlonych w decyzjach walnych zebrń,
aby w momencie zbliżania się terminu do składania wniosków o przyznanie Środków

zewnęff znych dy spono waó ktrllrpletetrr dokurrerrtacj i.

a
J.



Budowanie dobrego wizerunku ROD w społeczeństwię i dziŃaniana jego rzecz, gdYŻ

szczególnie okres pand emii oraz postrzeganie komfońu Ęcia poptzez czyste, zdrowe

powietrze i zielony ład, zwiększamożIiwośó pozyskania środków zewnętrznych,

korzystani etakżez innych form wsparcia finansowego m.in. z budżetów obYwatelskich

funkcjonujących w oparciu o ustawę zdnia8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym,

szczegóInietarrl gdzie dotychczas nie uzyskiwano wsparcia" ,1

Podnoszenie tematu budzetów obywatelskich wśród działkowców, zaruądów RoD i

kolegiów prezesów,

k) Promowanie tematu pomocy zevłnętrznej dla ROD w mediach lokalnych, na stronach

internetowych i w prasie lokalnej. Prezentowanie ogrodów, którym udało się skorzYstaĆ

z pomocy, aby zachęció inne ogrody do składania własnych wniosków.

Uchwała wchodziw życie z dniem podjęcia.

h)

j)

§4
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Poznań, dnia 2j marca 202] r.


