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dla dzialkowctiw w sprawie trwajqcych w ROD
w alnych zebrafi spruwozdawczych

Jeste6my w tracie realizacji najwuhniejszego zadania statutowego
w ogrodach - odbywajA sig walne zebrania sprawozdawcze w ROD.

Walne zebrania s4 najwy Zszym organem PZD w ROD ($ 56 Statutu PZD
ust. 1), kt6ry podejmuje kluczowe decyzje dla funkcjonowania ogrodu oraz
jego finans6w.

Kuzdy dzialkowiec, kt6ry jest jednoczeSnie czlonkiem Polskiego Zwiyzku
Dzialkowc6w, ma prawo uczestniczyc w walnym zebraniu ($ 56 Statutu
PZD ust. 2). Zgodzie z przepisami Statutu PZD zarz4d ROD corocznie
zwoluje walne zebranie do dnia 15 maja ($ 59 ust. 2 Statutu PZD).
Odstgpstwo od tego terminu mozliwe jest jedynie za zgod4 prezydium
okrggu,

O walnym zebraniu - w tym r6wniez o sprawach, jakie bEda na nim
podejmowane (porzqdek obrad) - dziatkowcy powinni by6 zawiadamiari z
wyprzedzeniem, co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania - poczt4,
mailem QeAeli wyrazili zgodE na tg formg kontaktu) lub otrzymujqc
zawiadomienie ,,do r4k wlasnych" za potwierdzeniem odbioru ($ 60 ust 1

i 2 Statutu PZD). Zawiadomienie zawiera takae informacjg o miejscu
i terminie wylohenia do wgl4du material6w sprawozdawczych, tak by
mohna bylo swobodnie sig z nimi zapozna|. Na walnym zebraniu zapadaj1
najwuZniejsze decyzje dotycz4ce funkcjonowania ogrodu. Kompetencje
walnego zebrania zostaly precyzyjnie okreSlone przez Statut PZD $ 6a pkt
1-10 nalezy do nich przede wszystkim zatwierdzenie rocznych
sprawozdaf organ6w ROD, uchwalanie rccznych plan6w pracy
i preliminarzy finansowych ROD, uchwalenie oplat ogrodowych oraz
okreSlenie terminu ich uiszczaria. Walne zebranie podejmuje takZe
oddzieln4 uchwalg w sprawie kahdego zadania inwestycyjnego lub
remontowego w ROD.



Dzialkowcy uczestnicz4c w walnych zebraniach zapewniaj4 sobie realny
wplyw na funkcjonowanie ogrodu. Na walnych zebraniach omawiane s4

r6wniez istotne dla calej spolecznoSci ogrodowej kwestie w odniesieni do
bieh1cych wydarzeh. Jeheli dzialkowiec nie weZmie udzialu w zebraniu,
automatycznie pozbawi sig prawa decydowania o funkcjonowaniu
i przy szloS c i ROD. Nal ezy pami gta6, ze uchwafy po dj E te pr zez dzialkowc6w
uczestnicz4cych w zebraniu np. w sprawie inwestycji, modernizacji, czy
remontu w ROD, s4 wi424ce dla wszystkich dzialkowc6w w ogrodzie,
zatem, r6wniez tych ,,nie glosuj4cych"- wszyscy bgd4 parfycypowa6 w
kosztach inwestycji. O ile uchwaty w pierwszym terminie mog4 by|
podejmowane, gdy w zebraniu bierze udzial ponad polowa uprawnionych
do glosowania, o tyle w drugim terminie (o czym poinformowano w tre5ci
zawiadomienia) walne zebranie mohe podejmowad wi424ce uchwaNy, bez
wzglgdu naliczbg obecnych czlonk6w .

Aby ulatwi6 przeprowadzanie walnych zebrafi, Krajowa Rada PZD
opracow ala i przekazala do okrggowych zaru4dow, specj alnie wydane druki
zaproszeh, kt6re zwierajq wszystkie wahne informacje organizacyjne,
a mianowicie termin, miejs ce wraz z ramowym porz4dkiem obrad walnego
zebrania, a takhe stosowne pouczenie w odniesieniu do waznoSci uchwal
podejmowanych w drugim terminie. Prezydium Krajowej Rady PZD
podjglo uchwalg Nr 355/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r., wprowadzaj1c
wytyczne w sprawie odbywania walnych zebrah sprawozdawczych
w ROD, opracowane zostaly wzory druk6w i uchwal do przeprowadzania
zebran, kt6re byly dol1czone do Biuletynu Informacyjnego nr 812016
przeslanego do wszystkich ogrod6w PZD. Wytyczne w sprawie
przeprowadzaniawalnych zebrah sprawozdawczychw ROD dostgpne sQ na
stronie www.pzd.pl.

W 2016 roku zostaL przeprow adzony powszechny przegl4d
zagospodarowania ROD i dziahek. Znajqc wyniki przegl4du, gdzie zostaly
ziderftyfrkowane potrzeby ogrod6w, latwiej bEdzie podejmowa6 uchwaty
w sprawi e realizacji zadah inwestycyjnych lub remontowych. Krajowa Rada
PZD opracowala zasady realizacji inwestycji i remont6w co ma usprawni6
dziaLanie ogrod6w w tym zakresie (Biuletyn Informacyjny Nr 7/2015,
Uchwala Nr I4/III/2015 Krajowej Rady PZD, z dnia I paidziernika 2015 r.,
w sprawie zasad prowadzenia inwestycji i remonttw w rodzinnych ogrodach
dziallrnwych w PZD). Jak co roku ogrody mog? wystgpowal o udzielenie
poiryczki z Funduszu Samopomocowego PZD oraz dotacji z Okrggowego
Funduszu Rozwoju ROD.



Przy oka4i walnych zebrah warto nawi4zywad do uchwalonego w 2016 r.

,,Otwartego Programu Spolecznego Rozwoju ROD". Program ten zawiera
bowiem zbior propozycj i, a takZe narzEdzi, kt6re mog? stad sig 2r6dlem
wielu wspaniatych inicjatyw. Ogrody powinny dWC do otwarcia nie tylko
swych bram dla okolicznej spolecznoSci, ale r6wnie?zabiega6 o to, aby bVtV
to miejsca lubiane i chgtnie odwiedzaneprzezmieszkaric6w miast i okolicy.

Krajowa Rada PZD poddala ocenie stan przygotowari do walny ch zebrah w
ROD. Wynik jest zadowalaj4cy- okrggi s4 dobrze przygotowane. Powolano
zespoly do obslugi walnych zebrah. Okrggi zorganizowaty oraz
przeprowadzily juz szkolenia czlonk6w zespol6w - ich podstawowym
zadaniem jest sluiryl zaru1dom pomoc?, czuwal nad prawidlowym
przebiegiem walnego zebrania, a takhe bezzwlocznie reagowa6 na
pojawiaj4ce sig problemy. Osoby te powinny by6 dobrze przygotowane
merytorycznie, aby na\e?ycie wypelnid swoje zadanie.

Po zakoriczeniu kampanii walnych zebrah 2017 r. Krajowa Rada PZD
dokona oceny przebiegu oraz wynik6w walnych zebrah sprawozdawczych,
zgodnie z przeslanym planem dzialania i kompetencjami statutowymi.
Oceng t4 poprzedz4 podsumowania i wnioski dokonane przez Okrggowe
Zarzydy PZD.

Krajowa Rada PZD zachgcar6wnie?do korzystania z uruchomionych porad
prawnych dla ROD - dzialkowcy oraz czlonkowie zarzyd5w ROD mog4 na
biehqco wyjaSniai pojawiaj4ce sig w4tpliwoSci wynikaj4ce
z funkcjonowania ROD (tabela: dane kontaktowe * porady prawne).

Zwracamy siq do wszystkich czlonk6w PZD o aktywny udzial w walnych
zebraniach poprzez podejmowanie decyzji orv inicjatyw majqc na

wzglEdzie dobro dzialkowc6w, Zarz4d6w ROD, a takLe rcrw6j ogrod6w
dzialkowych.

Krajowa Rada PZD
Warszawa, dnia 9 marca 2017 roku.


