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SPRAWO ZDANIE
Z WALNEGO ZEBRANIA
SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO
W ROD „ZACISZE" we WROCŁAWIU
Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze otworzyła Prezes Pani Teresa Gabryś.
Przewodniczącym zebrania w wyniku głosowania działkowców wybrano
Zbigniewa Polowczyka,Protokolantem została Pani Barbara Szpurek
Przewodniczący zapoznał

wszystkich z porządkiem obrad.
Porządek obrad zatwierdzono.
Zatwierdzono regulamin walnego zebrania sprawozdawczo-wybnorczego.
Wybrano

Komisję Mandatową.Wyborczą oraz Uchwał

i Wniosków.

Sprawozdanie z działalniości Zarzadu ROD „ZACISZE" w roku 2018
przedstawił Pan Zbigniew Polowczyk
W roku 2018 Zarząd ROD „Zacisze" rozpoczął działalność w składzie:
1. TereszaGabryś
2.Zbigniew Polowczyk
3.Dariusz Kuraczak
4.Alicja Kluz
5 .Barbara Szpurek
6.Jan Marciniak
7.Andrzej Zieliński
W okresie sprawozdawczym

-Prezes Zarządu
-Wiceprezes
-Sekretarz
-Księgowa

-Skarbnik
- Członek Zarządu/Kolonia Czarna Woda/
- Członek Zarządu/Kolonia Dolina Słońca/
odbyło się

19 posiedzeń .kilka zebrań

odbyło się

poza

protokołem.

Zarząd oraz członkowie komisji rewizyjnej uczęstniczyli w szkoleniach i spotkaniach
organizowanych przez Okregowy Zarząd PZD
Tematyką tych spotkań w szczególności były zagadnienia dotyczące
'
-prawidłowości zawierania umów dzierżawy działki
oraz zatwierdzenia przeniesienia
praw do działki.
-przweciwdziałanie budownictwu ponadnormatywnemu i zamieszkaniu na działkach.
-zarzadzaniu finansami w ROD-ach
-realizowaniu inwestycji i remontów.
-spraw zwiazanych z wdrażaniem przepisów dotyczącycg RODO w Rodzinnych
Ogrodach Działkowych .
-podniesienie bezpieczeństwa w ROD.
-organizacja zebrań sprawozdawcz-wyborczych w 2019 roku
Zarząd Rod w ramach prowadzonej działalności:
I .Organizował coroczne Dni Działkowca
2.Prowadził kontrolę zagospodarowania działek.
3 .Realizował zadania wywozu odpadów.
4.Prowadził dokumentację zwiazaną z dzierżawą i użytkowaniem działek .
5 . 0rganizował comiesięczne posiedzenia Zarządu
6.Podejmował konieczne działania rozjemcze.

7.Czynnie współpracował na wielu polach z OZ PZD
W trakcie kadencji wykonano remont sufitów w Domu Działkowca
Utwardzono teren przy bramie głównej na Kolonioo Czarna Woda
Prowadzono obsługę strony internetowej oraz poczty elektronicznej
Przeprowadzono kontrolę istniejącej sieci energrtycznej na Kolonii Czarna Woda
Wymieniono na obu Koloniach dwie stare drewniane tablice na nowe aluminiowe.
Utwardzono miejsca postojowe -parking na Kolonii Dolina Słońca
Zorganizowano coroczne zebranie sprawozdawcze ,opracowano i przedstawiono
dane dotyczącekosztów oraz sposobu zarządzania Ogrodem.
Sprawozdanie finansowe za rok 2018 przedstawiła Pani Alicja Kluz
Na środki finansowe składają się nastepujące pozycje:
1.062,00
I .Składka członkowska
2.0płata ogrodowa
35.830,21
3.Koszty partycypacji
4.976,00
4.Wpłata wpisowego 180,00x4
720,00
5.Wpłata 2 działkowców na fundusz oświatowy
72.00
.Odprowadzono do OZD
576,00
pozostaje w ROD
216,00
6.Wpłata inwestyycyjna 5x200,00
1000,00
7.Wpłata na śieć energertyczną
11.600,00
8.Wpłata za wypożyczenie świetlicy
225,00
PRELIMINARZ KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA ROD „Zacisze" na rok 2019
1.Inwestycje,remonty i bieżąca konserwacja infrastruktury ogrodowej
2.Dostawa energii elektrycznej,wody,gazu
3. Ubezpieczenia,podatki,opłaty publicznoprawne
4.Wydatki na utrzymanie porządku i czystości
5.Wydatki związane z zarządzaniem ROD
6.Partycypacja/przekazanie do OZ PZD

-22 gr/m2
- 2 gr/m2
-15 gr/m2
- 6 gr/m2
-27 gr/m2
8 gr/m2

SPRAWOZDANIE KOMISJI REWIZYJNEJ ZA2018 ROK
Komisja Rewizyjna w składzie:
Eugeniusz Sztromwasser
-przewodniczący
Halina Marciniak
-członek Komisji
Grażyna Kasztan
-członek Komisji
Wykonano dwie kontrole w styczniu i lutym,przewodniczący komisji uczestniczył w
7 zebraniach Zarządu ROD,a w styczniu uczestniczył w szkoleniu.
Po analizie pracy Zarządu i przeprowadzonej kontroli bilansu za okres sprawozdawczy
komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła działalność Zarządu ROD.Zarząd przestrzegał
wykonanie uchwał i realizację preliminarza finansowego.
Komisja Rewizyjna wnioskowała o przyjęcie sprtawozdania finansowo-merytorycznego
Zarządu za okres 2015-2018 i przyjęcie planu pracy na następny rok 2019
z preliminarzem finansowym.
Udzielono absolutorium dla ustępujacego Zarządu.
Plan pracy na rok 2019-2022 zakłada: '
-kontynuacja zadania modernizacji i rozbudowy sieći energetycznej na kolonii
Czarna Woda odprowadzjącej energię do wszystkich działek.
- zakup komputera oraz oprogramowania DGCS PZD system
- Wymiana w ramach potrzeb oraz posiadanych środków finansowych ogrodzeń

zewnętrznych

i wewnętrznych Ogrodu.
podjęcie szereg działań dążących do poprawy bezpieczeństawa oraz porządku na Ogrodzie.
- wyremontowanie nawierzchni podejścia do furtki od strony wału
- wykonanie bariery odgradzającej pojemnik na odpady
- wdrożenie elementów monitoringu na obu Koloniach
- założenie oświetlenia /przede wszystkim solarnego/we wszystkich wrazliwych miejscach
Ogrodu,na terenie obu Kolonii.
- Wytypowanie i wyremontowanie stwarzających zagrożenie miejsc na terenach wspólnych
Ogrodu /np.nawierzni,schodków,podej ść , słupków itp./
_ Podjęcie ściślejszej współpracy z policją ,w tym przekazanie dla dzielnicowego kompletu
kluczy do bram Ogrodu i doprowadzenie do stałego kontrolowania przez policję bezpieczeństwa w Ogrodzie.
_ Wdrożenie w Ogrodzie ,jako stałych organów ,Komisji Bezpieczeństwa
złożonych z zaangażowanych działkowców,osobno dla obydwu Kolonii.
_ Oznakowanie alejek odrodowych/wprowadzenie nazewnictwa/oraz uzupełnienie
numeracji działek.
_ Wprowadzenie geodezyjnych pomiarów terenów Ogrodu wraz ze sporządzeniem
planu Ogrodu.
-

Wdrożenie

w Ogrodzie nowoczesnego systemu prowadzenia i zarządzania ROD
czyli oprogramowania komputerowego DGCS PZD System
kontrola zagospodarowania działek w ROD
organizacja Dnia Działkowca
zapewniwnie wywozu odpadów
kontrola selektywnej gospodarki odpadami
realizacj a U chwały w sprawie przeciwdziałania budownictwu ponadnormatywnemu
zamieszkiwaniu na terenie działek.w tym sprzeciwianie się meldowaniu nowych osób
na terenie Odrodu.
kontynuacja konkursu na wyróżniające się działki
ścisła współpraca z OZ PZD i Krajową Radą PZD

Przedstawiono preliminarz finansowy rachunku zysków i strat ROD „Zacisze"
Preliminarz finansowy z funduszu rozwoju i funduszu oświatowego.
Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła preliminarz finansowy na rok 2019
SPRAWOZDANIE KOMISJI MANDATOWEJ
Komisja w składzie"
przewodniczący Edward Luciak
członek Anna Płuszczewska
członek Grzegorz Górczyński
Zatwierdziła ważność zebrania sprawozdawczo-wyborczego w drugiej turze
na 186 członków na zebranie przybyło 51 osób ,co stanowi 27 ,42%.
Dyskusja dotyczyła tematu terminu wykonania modernizacji i rozbudowy sieci
energetycznej .
Przewodniczący był zmuszony przypomnieć że ostateczne rozpoczęcie realizacji zadania jest
ostatecznie uwarunkowane w pierwszej kolejqości wniesieniem przez działkowców
kolejnych wpłat.W obu poprzednich latach nie wywiązano się z podjęcia zobowiązania.
Za lata 2017-2018 winna być wpłata 23.800 zł,a wpłaconol 8.300 zł.
SPRAWOZDANIE KOMISJI UCHWAŁ i WNIOSKÓW

Przewodniczący Władysław

Kuras
Łukasz Biesiadecki
sekretarz
Zatwierdzono sprawozdanie z działalności Zarzadu za 2018 rok i kadencję
Zatwierdzono sprwozdanie finansowe za rok 218
Udzielono absolutorium dla Zarzadu ROD
Zatwierdzono sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD za okres 2018 oraz kadencję.
Ustalono skład liczbowy zrządu i komisji rewizyjnej.
ZATWIERDZONO:
Wybory do Zarządu ROD,Komisji Rewizyjnej i na delagatów na okręgowy zjazd.
Wysokość i termin wnoszenia opłaty ogrodowej w roku 2019
Wysokość i termin wnoszenia opłaty ogrodowej-opłata energetyczna na 2019 rok.
Wysokość i termin wnoszenia opłaty ogrodowej-opłata wodna w 2019 roku.
Wysokość i termin wnoszenia opłaty za wywóz śmieci z terenu ROD w 2019 roku.
Zaciągnięcie pożyczki z Funduszu Samopomocowego PZD
Plan pracy na 2019 rok i program działania na kadnencję.
Preliminarz finansowy na 2019 rok.
Wprowadzenie monitoringu na terenie ROD „Zacisze"

UCH,WAŁA

NR 1
Zatwierdzono sprawozdanie z działalności

Zarządu

ROD za rok 2018 i kadencję.

UCHWAŁANR2

Zatwierdzono sprawozdanie finansowe za rok 2018
UCHWAŁANR3

Udzielono absolutorium

ustepującemu Zarządowi

ROD

UCHWAŁANR4

Zatwierdzono sprawozdanie z działalności komisji Rewizyjnej za rok 2018 i kadencję.
UCHWAŁA NR5
Ustalono liczbę Zarządu ROD -5 osób
-3 osoby
Komisja Rewizyjna ROD
UCHWAŁANR6

W wyniku przeprowadzonego
ZARZĄD ROD
I .Zbigniew polowczyk
2.Teresa Gabryś
3.Alicja Kluz
4.Barbara Szpurek
5.Jan Marciniak

głosowania

wybrano

skład

organów PZD w Ogrodzie

KOMISJA REWIZYJNA ROD
I ,Eugeniusz Sztromwasser
2. Grazyna Kasztan
3.Dariusz Kurczak
Na delaegata na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD w wyniku
Pana Eugeniusza Sztromwassera.

głosowania

wybrano

UCHWAŁA NR 7
U stal ono opłatę ogrodową na rok 2019 w wysokości 0,80 zł od m2.
W tym 0,08 zł.partycypacja zgodnie z &145 ust.l i 2 sttutu PZD
UCHWAŁANR8

Ustalono iż łączna wysokość środków finansowych przeznczonych na nagrody
i świdadczenia w roku 2019 wynosić będą 9.760,00 zł.
Podział środków odbedzie się po zasięgmięciu opinii Komisji Rewizyjnej .
UCHWAŁANR9

Upoważnia Zarząd

do wprowadzenia monitoringu.
Regulamin zostanie udostepniony na tablicach ogłoszeniowych .
UCHWAŁA

NR 10

Upoważnia Zarząd

do złożenia wniosku o przyznanie dotacji z Fnduszu Rozwoju
na modernizację i rozbudowę sieci energetycznej .
UCHWAŁA

NR 11

Upoważnia Zarząd

do wystąpienia z wnioskiem o udzielenie pożyczki z Fuduszu
Samopomocowego na inwestycję dotyczącą modernizacji i rozbudowy sieci energ.

UCHWAŁA

NR 12

Postanawia przyjąć plan pracy na rok 2019 i program

działania

w latzch 2019-2022

UCHWAŁA

NR 13
Zatwierdza preliminarz finansowy na rok 2019
Przewoniczący

zebrania Pan Zbigniew Polowczyk przypomniał wszystkim działkowcą
kontrole .
Szczególnie uwaga będzie zwracana na:
-stan zagospodarowania działki
-posiadanie kompostownika
-stan techniczny i estetyczny altan,oraz przestrzeganie przy nowo budowanych
lub modernizowanych altanach wymogu nieprzekraczania 35m2 powierzchni.
-zamieszkiwanie na działkach jest sprzeczne z regulaminem ROD
-tendencja odejścia przez użytkowników działek od jakichkolwiek upraw i przekształcenie
działek w czysto rekreacyjne jest sprzeczne z ideą oraz zapisami o ROD.
że będą przeprowadzane

Jednocześnie Zarząd

ROD zwraca uwagę na podjęte przez Wrocław wzmożone kontrole
gospodarki odpadami, wywozu nieczystości płynnych i spalania odpadów lub
paliw stałych o zbyt niskiej jakości szczególnie osób z Doliny Słońca zamieszkujących na
działkach-co już znalazło odbicie w przeprowadzonych kontrolach i ich wynikach.
dotyczące

Zarząd podziekował

za współpracę i zaangażowanie członkom utworzonej na Kolonii
Dolina Słońca Komisji Porządkowej.
Zarząd apeluje do pozostałych działkowców o docenienie społecznej pracy jej członków
i rzeczową współpracę przy kontaktach z w/w Komisją.
Zarząd chciałby także ,aby podobna komisja powstała ns Kolonii Czarna Woda.
Przewodniczacy zebrania przypomniał że:
-na terenie ogrodu obowiązuje selektywna gospodarka odpadami,jej nieprzestrzeganie

grozi dla Ogrodu karami finansowymi.
-na terenie Wrocławia i tym samym na terenie Ogrodu obowiązuje bezwzględny zakaz
spalania odpadów.
-uchwały podjęte na Walnych Zebraniach Sprawozdawczych obowiązują wszystkich
działkowców.

-Zarząd

ROD odbywa posiedzenia w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca, wtedy
przyjmuje zgłoszenia,uwagi lub pisma i nie załatwia żadnych spraw „od reki"na działkach.
Drugą mozliwościąjest skorzystanie z poczty elektronicznej Ogrodu,pamiętając,że członkowie
Zarządu nie urzędują w sposób stały.
-opłaty ogrodowe za rok 2019 należy wnosić w nieprzekraczalnym terminie do 30-go czerwca
2019 roku.
Przewodniczacy Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Pan Zbigniew Polowczyk
podziękował wszystkim działkowcom za przybycie i branie czynny udział w spotkaniu.
Na tym obrady

zakończono.

Materiały

sprawozdawcze dostępne do wglądu były
30.03.2019 i 06.04.2019 w Siedzibie Zarządu

Barbara Szpurek

udostępnione
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i~·:2 ~3~19-09JWRZĄDEK OBRAD WALNEGO ZEBRANIA
SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO ROD
(KONFERENCJI DELEGATÓW)

J1.

Otwarcie zebrania.
J 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania. Wyznaczenie protokolanta.
J 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
~ 4. Zatwierdzenie regulaminu walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego.
V 5. Wybór Komisji Mandatowej, Wyborczej oraz Uchwał i Wniosków.
Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2018 rok (merytoryczne i finansowe)
oraz za kadencję.
\) 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności w 2018 roku oraz za kadencję.
v8. Ocena działalności Zarządu ROD za 2018 rok oraz za kadencję przez Komisję
Rewizyjną ROD wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium.
~ 9. Projekt programu działania na kadencję 2019-2022.
d 10. Projekt planu pracy na 2019 rok.
V l l. Projekt preliminarzy finansowych ROD na 2019 rok. ,
L{12. Ocena preliminarzy finansowych ROD na 2019 rok przez Komisję Rewizyjną ROD.
~13. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
14. Dyskusja.
.
15 . Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków. Głosowania:
\.) ) Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD w 2018 roku oraz za

/6.

U)

kadencję.

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2018 rok.
# 3) Uchwała w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu ROD.
~) Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2018 roku
/ i za kadencję.
\:() ) Ustalenie składów liczbowych Zarządu ROD i Komisji Rewizyjnej ROD.
• Przedstawienie przez Komisję Wyborczą kandydata/ów do Zarządu ROD,
Komisji Rewizyjnej ROD i na delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD.
\(6) Wybory Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej ROD i delegatów na Okręgowy Zjazd
Delegatów PZD.
7) Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2019 roku.
8) Uchwalenie realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego), w tym partycypacji
finansowej działkowców* ,
9) Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.
1O) Uchwalenie planu pracy na 2019 rok i programu działania na okres kadencji.
11) Uchwalenie preliminarza finansowego na 2019 rok.
16. Sprawy różne.
17. Zakończenie obrad.
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*Tylko w przypadku podjęcia inwestycji.

Polski

Związek Działkowców

Stowarzyszenie ogrodowe wWarszawie

ROD "ZACISZE" we Wrocławiu
ul. Czacki~~w~ 5~. 51-607 Wrocław
· R~~'!(l'~!j,1299.NIP 898-19-09-428
REGULAMIN
Walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego członków PZD w ROD ZACISZE
we Wrocławiu dnia 13.04.2019 r.

1. Prawo udziału w walnym zebraniu mają członkowie PZD użytkujący działki w ROD
ZACISZE we Wrocławiu.
2. Członkowie PZD użytkujący działki w ROD ZACISZE mają prawo wybierać i być
wybierani (czynne i bierne prawo wyborcze), zgłaszać kandydatury, wnioski oraz głosować
nad proponowanymi kandydaturami i uchwałami.
3. Czynne prawo wyborcze jest to prawo do głosowania nad zgłoszonymi kandydatami (wybór
Przewodniczącego zebrania, komisji, w wyborach do zarządu, komisji rewizyjnej i na
delegatów na okręgowy zjazd)) oraz nad wszystkimi wnioskami i uchwałami i mają go
wszyscy uczestnicy zebrania będący członkami PZD w ROD ZACISZE we Wrocławiu
4. Bierne prawo wyborcze jest to prawo do bycia wybieranym na funkcje Przewodniczącego
zebrania, członka komisji (mandatowej, wyborczej , uchwał i wniosków), członka organów
PZD w ROD oraz delegata na okręgowy zjazd i mają go wszyscy uczestnicy zebrania będący
członkami PZD w ROD ZACISZE , z wyjątkiem przypadków określonych w § 42 ust. 5
statutu PZD i z ograniczeniami wynikającymi z § 34 statutu PZD.
5. Zebranie otwiera Prezę-s Zarządu ROD lub w jego zastępstwie Wiceprezes.
6. Prezes Zarządu ROD proponuje w imieniu Zarządu ROD Przewodniczącego walnego
zebrania. Przewodniczącego zebrania może zaproponować każdy uczestnik zebrania
posiadający czynne prawo wyborcze.
7. Walne zebranie wybiera komisję mandatową, komisję wyborczą oraz komisję uchwał i
wniosków.
8. Przewodniczący zebrania proponuje skład Prezydium walnego zebrania. Kandydatów do
Prezydium może zgłosić każdy uczestnik zebrania.
9. Z walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego sporządzany jest protokół. Protokolanta
wyznacza Przewodniczący walnego zebrania. Protokół z walnego zebrania podpisują:
Przewodniczący Zebrania oraz protokolant.
1O. Wybór Przewodniczącego zebrania, Prezydium, zatwierdzenie porządku obrad, regulaminu
zebrania, wybór komisji mandatowej, wyborczej oraz uchwał i wniosków odbywa się w
glosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
11. Przewodniczący zebrania czuwa nad tym, aby przebiegało ono zgodnie z przyjętym
porządkiem, a także nad zgodnością przebiegu zebrania z przepisami statutu PZD i
regulaminu ROD.
12. Głosu w dyskusji udziela i ustala kolejność wystąpień Przewodniczący zebrania.
13. Poza kolejnością Przewodniczący udziela głosu zaproszonym gościom i przedstawicielom
organów wyższych PZD oraz może udzielić głosu w sprawach formalnych.
14. Czas wystąpien ia w dyskusji nie może przekraczać trzech minut.
15. Goście zaproszeni i przedstawiciele organów wyższych PZD mają nieograniczony czas
wystąpień. Nieograniczony czas wystąpień w dyskusji mają także członkowie organów
Związku odpowiadający na pytania i poruszone w dyskusji tematy.
16. Komisja mandatowa stwierdza prawomocność walnego zebrania w I terminie, gdy obecnych
na zebraniu jest ponad 50% członków PZD użytkujących działki w ogrodzie. Jeżeli w
zebraniu nie uczestniczy wymagana wyżej większość, komisja mandatowa stwierdza
prawomocność zebrania w II terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczeniu I terminu, o
ile taka informacja była umieszczona w indywidualnych zaproszeniach na walne zebranie.
17. Komisja uchwał i wniosków rejestruje przedstawione przez Zarząd ROD projekty uchwał
oraz oroiektv uchwał i wniosków proponowanych w trakcie trwania zebrania i przedstawia je

w postaci uchwał walnego zebrania. Głosowanie przeprowadza
zebrania.
Komisja wyborcza rejestruje zgłaszanych kandydatów do organów PZD w ROD oraz na
delegatów na okręgowy zjazd i przedstawia je pod głosowanie walnego zebrania.
Głosowanie przeprowadza Przewodniczący zebrania. Kandydatów może zgłaszać każdy
członek PZD uczestniczący w zebraniu, mający czynne prawo wyborcze.
Wybory odbywają się w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
Podjęcie uchwał odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
O wyborze i podjęciu uchwały decyduje większa liczba oddanych głosów za niż przeciw
pod

głosowanie

Przewodniczący

18.

19.
20.
21.

(zwykła większość).

22. W przypadku, gdy p~dczas głosowania nad wnioskiem (wybory, uchwała) ilość oddanych
głosów za i przeciw jest równa, wniosek (kandydatura) upada, a ponowne poddanie pod
głosowanie wymaga zmiany treści wniosku, chyba że na wynik głosowania miały wpływ
uchybienia formalne lub niezrozumiałe dla głosujących jego przedstawienie. Decyzje w tej
sprawie podejmuje Przewodniczący zebrania w porozumieniu z Prezydium (przy braku
porozumienia decyduje Przewodniczący).
23. Głosowania przeprowadza Przewodniczący zebrania. Jeżeli zajdzie potrzeba liczenia głosów,
Przewodniczący może powołać do pomocy osoby z sali.
24. Walne zebranie przyjmuje oddzielne uchwały w sprawach:
- Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD za 2018 r, oraz za okres kadencji.
- Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok.
- Udzielenia absolutorium dla Zarządu ROD.
- Zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej ROD za 2018 r. oraz za okres kadencji.
- Ustalenia składów liczbowych zarządu ROD i komisji rewizyjnej ROD.
- Wyników wyborów do Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej ROD i na delegatów na okręgowy
zjazd.
Wysokości i terminu wnoszenia opłaty ogrodowej w roku 2019.
Wys@łrnś@i i t€ll:'mim1 wMsz@nia @rłaty @gr@tfa „ €lj @rłata @n@rg@t) @zna '"mim 2Q 19.
Wys@łrnś@i i t@rmi1n1 w1rnsz@nia @rłaty @grn€ł@w@j @rłata '•Y©€łna ·,v rnku 2QJ9.
Wys@łrnś@i i t@rminu vm@sz@nia @rłaty za wyv:©z śmi@@i z t@rn1rn ROD ·,y rnlm 2QJ 9
Realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego), w tym partycypacji finansowej
działkowców*,

-

Zaciągnięcia pożyczki

-

Innych dotyczących działalności ogrodu.
Planu pracy na 2019 r. i programu działania na
Preliminarza finansowego na 2019 r.

z Funduszu Samopomocowego PZD*
kadencję.

25. Wszystkie dokumenty z walnego zebrania podpisuje Przewodniczący, z tym że uchwały
dotyczące wyników wyborów wraz z przewodniczącym Komisji Wyborczej, a pozostałe
uchwały wraz z przewodniczącym Komisji Uchwal i Wniosków.
26. Po wyczerpaniu porządku zebrania Przewodniczący ogłasza zamknięcie zebrania i przy
braku sprzeciwu zebranie ulega rozwiązaniu.
27. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ani przepisami związkowymi
rozstrzyga Przewodniczący zebrania p[ o zasięgnięciu opinii Prezydi
alnego zebrania.
*Tylko w przypadku podjęcia inwestycji

/podpis

Wrocław.,

dnia 13.04. 2019 r.

Wrocław

13.04.2019 r.

Polski Związek Działkowców
Rodzinny Ogród Działkowy „ZACISZE"
51-607 Wrocław
ul. Czackiego 53

Sprawozdanie z działalności Zarządu ROD „ZACISZE" w roku 2018

W roku 2018 Zarząd ROD „ZACISZE" rozpoczął działalność w następującym składzie:
1. Teresa Gabryś
- Prezes Zarządu
2. Zbigniew Polowczyk
- Wiceprezes
3. Dariusz Kurczak
- Sekretarz
4. Alicja Kluz
- Księgowa
5. Barbara Szpurek
- Skarbnik
6. Jan Marciniak
- Członek Zarządu (Kolonia Czarna Woda)
7. Andrzej Zieliński
- Członek Zarządu (Kolonia Dolina Słońca)
Z w/w składu Zarządu ubył P. Andrzej Zieliński, który zmarł w październiku 2018 r.
Wobec zbliżającego się Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego, Zarząd nie dokooptował
nikogo na miejsce P. Andrzeja Zielińskiego.
W okresie sprawozdawczym odbyło się 19 posiedzeń, z których protokoły znajdują się
w Księdze Protokołów ROD. Odbyło się również kilka posiedzeń Zarządu poza protokołem,
związanych ze sprawami bieżącymi.
Członkowie

Zarządu

(Prezes,

Wiceprezes, Sekretarz,

Księgowa,

Skarbnik) oraz

członkowie Komisji Rewizyjnej uczestniczyli w szkoleniach i spotkaniach organizowanych

przez Okręgowy Zarząd PZD. Tematyka tych spotkań i szkoleń obejmowała w szczególności
zagadnienia dotyczące :
- prawidłowości zawierania umów dzierżawy działki oraz zatwierdzania przeniesienia praw
do działki,
- przeciwdziałania budownictwu ponadnormatywnemu i zamieszkiwaniu na działkach,
- zarządzaniu finansami w ROD-ach,
- realizowaniu inwestycji i remontów,
- spraw związanych z wdrażaniem przepisów dotyczących RODO w Rodzinnych Ogrodach
Działkowych,

- podniesienia bezpieczeństwa w Rodzinnych Ogrodach Działkowych,
- organizacji zebrań sprawozdawczo-wyborczych w roku 2019.
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Ponadto Prezes Zarządu, jako członek OZ PZD, brała udział w zebraniach Okręgowego
Zarządu, które dotyczyły:
- sprawozdań z działalności OZ PZD (w tym planu pracy oraz działań finansowych),
- stanu i realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa w Rodzinnych Ogrodach Działkowych,
- realizacji zadań związanych z regulacją stanu prawnego terenów ROD,
planu utworzenia ośrodków finansowo-księgowych oraz dalszego wdrażania
oprogramowania komputerowego DGCS PZD System w ROD-ach,
- wdrażania w OZ PZD oraz zarządach ROD-ów nowych rozwiązań dotyczących przetwarzania
danych osobowych (RODO),
- sytuacji ROD-ów okręgu wrocławskiego wynikającej z uchwalenia przez Radę Miejską
Wrocławia nowego Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego Wrocławia,
- projektu zmiany ustawy o gospodarce nieruchomościami (w zakresie zmian zasad zwrotu
nieruchomości stanowiących tereny ROD byłym właścicielom lub ich spadkobiercom),
- projektu zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Rok 2018 był kolejnym, w którym Zarząd, reprezentowany przez wiceprezesa Zarządu
uczestniczył wspólnie z OZ PZD w sprawach sądowych, przeciwko użytkownikom działek nr
108, 109 oraz właścicielowi warsztatu samochodowego sąsiadującego z dz. nr 10 i 11 na
Kolonii Dolina Słońca.
W sprawie o samowolę budowlaną na działkach nr 108 i 109 na kolonii Dolina Słońca,
po odrzuceniu przez Wojewódzki Sąd Administracyjny odwołania od decyzji Dolnośląskiego
Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu o nakazie rozbiórki,
zostało wniesione przez pozwanych odwołanie do Naczelnego Sądu Administracyjnego w
Warszawie o uchylenie nakazu i czekamy na rozstrzygniecie w tej sprawie.
Sprawa sądowa przeciwko właścicielowi warsztatu sąsiadującego z działkami nr 10 i
11 została zakończona wynikiem skazującym. Po uprawomocnieniu się wyroku OZ PZD (przy
udziale Zarządu ROD) podjął działania dla komorniczego wykonania wyroku. Niestety
działania komornicze na dzień dzisiejszy nie przyniosły efektów, i nie widać możliwości
wyegzekwowania tego wyroku.
Na początku kwietnia ubiegłego roku miało miejsce włamanie do Domu Działkowca.
Złodzieje, po wyłamaniu kraty i sforsowaniu drzwi bocznych, dostali się do środka i następnie
włamali się do kasy pancernej znajdującej się w biurze Zarządu, z której skradli 1.913,91 zł.
Włamanie zostało zgłoszone na policję, niestety prowadzone postępowanie nie
doprowadziło do wykrycia sprawców włamania i kradzieży.
Włamania dokonano w nocy, po zebraniu zarządu, na którym nowi działkowcy
wpłacili opłaty inwestycyjne oraz wpisowe. Pieniądze te nie mogły być w związku z tym od
razu wpłacone na konto ROD-u, lecz znajdowały się w kasetce, w kasie pancernej.
Do innego przykrego zdarzenia doszło na Kolonii Dolina Słońca . Zniszczona została
tablica informacyjna Ogrodu. Zarząd postanowił zakupić nową, aluminiową tablicę a
ponieważ zniszczona tablica stała w miejscu sprzyjającym takim zdarzeniom, nową tablicę
ustawiono w nowym miejscu - na parkingu.
Jednocześnie

wymieniono także starą i zniszczoną tablicę przy wejściu głównym na

Kolonii Czarna Woda.
W ramach poprawy bezpieczeństwa na terenie naszego Ogrodu zakupione zostały
lampy solarne, z których trzy szt. zamontowane zostały na parkingu na Kolonii Dolina Słońca .
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Oświetlają one parking, nową tablicę informacyjną oraz miejsce ustawienia pojemników na

odpady komunalne i inne zbierane selektywnie na terenie Kolonii Dolina Słońca. Czwarta
zakupiona latarnia solarna zostanie zainstalowana na Kolonii Czarna Woda przy głównej
tablicy informacyjnej, oświetlając przy okazji tal<ze miejsce ustawienia pojemników na
odpady.
Zgodnie z zatwierdzonym przez ubiegłoroczne zebranie sprawozdawcze planem pracy
na rok 2018 :
- wymieniono tablicę informacyjną przy wejściu głównym na Kolonii Czarna Woda,
- utwardzono miejsca postojowe (parking) na kolonii Dolina Słońca, wraz z zamontowaniem
na jego terenie oświetlenia (trzy lampy solarne),
- wymieniono drzwi boczne do Domu działkowca na metalowe z zabezpieczeniem
antywłamaniowym, rezygnując jednocześnie z wymiany drzwi głównych ze względu na ich
dostatecznie dobry stan, podobnie jak z wymiany okna w kuchni (także ze względu na jego
dość dobry stan techniczny}, jednocześnie wyremontowano uszkodzoną podczas włamania
do Domu Działkowca szafę pancerną (naprawiono drzwi i zamki, odmalowano szafę},
- prowadzono obsługę strony internetowej i poczty elektronicznej Ogrodu,
- zorganizowano Dzień Działkowca,
- realizowano wywóz odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych z terenu obu kolonii
ROD. Wywóz odpadów z terenu Ogrodu realizowany był w okresie od 01.04 do 31.10.2018 r.
(z zawieszeniem wywozu na okres zimowy),
·
- kontrolowano przestrzeganie selektywnej gospodarki odpadami oraz zbierania i wywozu
odpadów zielonych,
- prowadzono kontrolę zagospodarowania działek , ze zwracaniem szczególnej uwagi na
nowe przypadki ponadnormatywnego budownictwa oraz zamieszkiwania na terenie działek
w ROD,
- kontynuowano działania związane z zadaniem
energetycznej na Kolonii Czarna Woda",

11

Modernizacja

rozbudowa

sieci

- czynnie współpracowano z Okręgowym Zarządem PZD i Krajową Radą PZD.
Plan pracy na rok 2018 obejmował warunkowe (zależne od wyników postepowania
sadowego) wykonanie ogrodzenia wzdłuż działek nr 10 i 11 na Kolonii Dolina Słońca.
Ogrodzenia nie wykonano, ze względu na niezakończenie działań egzekucyjnych.
Nie wykonano umocnienia zewnętrznego ogrodzenia Ogrodu wzdłuż działki nr 15 na
kolonii Czarna Woda (od strony kanału przeciwpowodziowego rzeki Odry), ze względu na
konieczność doprowadzenia najpierw do poprawy stanu zagospodarowania tej działki.
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Próba wdrożenia w naszym ROD konkursu na wyróżniającą się działkę nie znalazła
odzewu wśród działkowców, nie zostały zgłoszone do udziału w nim żadne działki, więc
Zarząd postanowił nie przyznawać nagród w roku 2018.
Uwagę oraz cza"s Zarządu w dużej mierze pochłonęły w roku 2018 sprawy związane z
w ROD przepisów dotyczących ochrony danych osobowych (RODO) oraz z
szeroko pojętym bezpieczeństwem w ROD.
wdrażaniem

Stąd, biorą

pod uwagę bezpieczeństwo i konieczność racjonalnego gospodarowania
posiadanymi zasobami (zarówno ludzkimi jak i środkami finansowymi), zdecydowano się w
pierwszej kolejności wykonać niezaplanowane oświetlenie parkingu na Dolinie Słońca.
W roku 2018 oraz na początku roku 2019 Zarząd podejmował szereg działań
rozjemczych wynikających ze zgłoszeń działkowców oraz z braku w obecnych strukturach
ROD komisji rozjemczej. Prowadzono przy tym zarówno rozmowy z zainteresowanymi, jak i
wykonywano pomiary działek, oraz prowadzono różne działania wyjaśniające zgłaszane
problemy.
Rozpoczęcie wymiany ogrodzeń wewnętrznych zostało przeniesione jako zadanie do
planu na lata 2019 - 2022.

Realizacja zadania „Modernizacja i rozbudowa sieci energetycznej na kolonii Czarna
Woda doprowadzającej energię do wszystkich działek tej kolonii" przedstawia się obecnie
następująco:

- Zarząd

przygotował

wystąpienie do TAURON-u o zmianę warunków przyłączenia
mocy umownej) do 30 kW,
- przeprowadzono rozmowy z kilkoma potencjalnymi wykonawcami, otrzymano także
wstępną ofertę wykonania sieci z uwzględnieniem cen na rok 2019, oraz z uwzględnieniem
rzeczywistej długości budowanej sieci (ok. 1000 m długości),
- wstępna wycena wykonania sieci z marca tego roku została określona na kwotę netto
83.065,60 zł (cena brutto po dodaniu podatku VAT - 102.170,69 zł). Zarząd przypomina, że
wstępna, szacunkowa
wycena z kwietnia 2017 r. wynosiła netto 101.200,00 zł (brutto
124.476,86 zł), a Zarząd przedstawił założenia, przy których przewidywał obniżenie tego
kosztu do ok. 80 - 85 tys. zł. Jak z tego wynika Zarząd w miarę prawidłowo szacował koszt
wykonania inwestycji, niestety w ostatnich dwóch latach nastąpił znaczny wzrost zarówno
cen materiałów budowlanych jak i kosztów robocizny. Także na razie nie okazała możliwe
zmniejszenie długości sieci poniżej 1000 m .
(zwiększenie

Po raz kolejny Zarząd zmuszony jest przypomnieć, że ostateczne rozpoczęcie realizacji
zadania jest uwarunkowane w pierwszym rzędzie od wniesienia przez działkowców Kolonii
Czarna Woda wpłat kolejnych rat partycypacji w kosztach inwestycji. Wpłaty te wg uchwały
WZS zostały rozłożone na 3 kolejne lata (2017, 2018 i 2019). W obu poprzednich latach
działkowcy nie wywiązali się w sposób pełny ze swoich zobowiązań (także pomimo
wystosowania do osób zalegających z wpłatami wezwań do zapłaty) .
Za lata 2017 i 2018 winna być zebrana kwota 23.800 zł, wpłaty wyniosły 18.300,00 zł.
(77%).
Zarząd jeszcze raz oświadcza, że nie rozpocznie kolejnych etapów jeżeli działkowcy
nie będą realizowali przyjętych na siebie zobowiązań, mogłoby to bowiem narazić ROD na
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sytuację,

w

której

użyte

środki

pochodzące

z rezerw finansowych

Ogrodu

zostaną

zmarnowane.
Brak partycypacji dzia(~owców w realizacji" zadania uniemożliwi także wystąpienie
przez Zarząd ROD do OZ PZD o dotację lub ew. pożyczkę na realizację tego zadania.
W ostateczności konieczne będzie podjęcie wypowiadania umów dzierżawy dla osób
nierealizujących obowiązku wniesienia wpłat.

Zarząd ROD „ZACISZE" :

1. Teresa

Gabryś

- Prezes

2. Zbigniew Polowczyk

- Wiceprezes

3. Dariusz Kurczak

- Sekretarz

4. Alicja Kluz

-

5. Barbara Szpurek

- Skarbnik

6. Jan Marciniak

- Członek Zarządu

. . ..J4t.ł..... . . . . .

Księgowa

. . . . . ~Y...............
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Sprawozdanie z działalności Zarządu ROD „ZACISZE 11 w latach 2015 - 2018

Kadencję

2015 - 2018 Zarząd ROD „ZACISZE" rozpoczął w następującym składzie:
1. Teresa Gabryś
- Prezes Zarządu
2. Zbigniew Polowczyk
- Wiceprezes
3. Anna Kozak
- Sekretarz
4. Alicja Kluz
- Księgowa
5. Barbara Szpurek
- Skarbnik
6. Jan Marciniak
- Członek Zarządu
7. Andrzej Zieliński
- Członek Zarządu
W trakcie kadencji ze składu Zarządu ubyto dwóch jego członków - P. Anna Kozak (w
roku 2017} i P. Andrzej Zieliński (w roku 2018}.
Zarząd prosi o uczczenie minutą ciszy pamięci tych osób oraz pamięci wszystkich
działkowców którzy w tym czasie odeszli z przyczyn naturalnych ze społeczności naszego
Ogrodu.
Szczegółowe

sprawozdania z działalności Zarządu w poszczególnych latach zostały
każdorazowo przedstawione w sprawozdaniach za poszczególne lata (znajdują się one także
na internetowej stronie naszego ogrodu}.
Stąd

w niniejszym sprawozdaniu ujęte zostały najistotniejsze elementy
Rodzinnego Ogrodu Działkowego ZACISZE.

dotyczące

działalności Zarządu

W latach 2015-2018 członkowie Zarządu brali udział w:
1. Spotkaniach i szkoleniach organizowanych przez OZ PZD, dotyczących m . in.:
- funkcjonowania ROD-ów w świetle ustawy o ROD, nowego Statutu PZD i Regulaminu ROD,
- realizowania przepisów dotyczących zawierania umów dzierżawy działki, zatwierdzania
umów przenoszenia praw do działki itp.,
- realizowania uchwał KR PZD w/s przeciwdziałania budownictwu ponadnormatywnemu oraz
zamieszkiwaniu na działkach,
- rygorów finansowych wynikających z obowiązujących w ROD przepisów,
- prowadzeniu inwestycji i remontów,
- egzekwowania od dzierżawców działek przestrzegania Regulaminu ROD.
2. W rozprawach sądowych dotyczących:
- nieprawidłowości w budowie altan na działkach nr 108 i 109 na Kolonii Dolina Słońca,
- zasypania gruzem działki nr 10 i częściowo działki nr 11 na Kolonii Dolina Słońca przez
właściciela warsztatu samochodowego sąsiadującego z w/w działkami,
3. Opracowywaniu wniosków o ujęcie terenów ROD ZACISZE jako elementu urządzonej
zieleni miejskiej w opracowywaniu przez Urząd Miasta Wrocławia „Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia",
4. Wspieraniu OZ PZD w staraniach o potwierdzenie statusu prawnego Kolonii Dolina Słońca
jako terenu ROD,
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Zarząd ROD w ramach prowadzonej działalności:

1. Organizował coroczne Dni Działk()WCa,
2. Prowadził kontrole zagospodarowania działek (szczególnie zwracając uwagę by nie było
nowych przypadków ponadnormatywnego budownictwa, oraz meldowania bądź
zamieszkiwania na terenie działek),
3. Realizował zadania wywozu odpadów z terenu Ogrodu, kontrolował selektywne zbieran ie
powstających odpadów,
4. Prowadził dokumentację związaną z dzierżawą i użytkowaniem działek w Ogrodzie,
5. Organizował comiesięczne posiedzenia Zarządu (w każdy pierwszy, roboczy poniedziałek
miesiąca),

6. Podejmował konieczne działania rozjemcze, dokonywał pomiarów działek (na życzenie i w
ich użytkowników), podejmował też niezbędne (wynikające ze zgłoszeń) działania
interwencyjne,

obecności

7. Czynnie współpracował na wielu polach z OZ PZD (np. Prezes ROD jako członek OZ PZD
uczestniczyła w wielu zebraniach tego gremium jak również brała udział w zebraniach
sprawozdawczych w iąnych ROD-ach).
W trakcie 4-letniej kadencji (m. in):
- wykonano remont sufitów w Domu Działkowca,
- utwardzono na Kolonii Czarna Woda teren przy bramie głównej, gdzie ustawiane są
pojemniki na odpady,
- prowadzono obsługę (w tym aktualizację treści) strony internetowej oraz poczty
elektronicznej Ogrodu,
- przeprowadzono kontrolę istniejącej sieci energetycznej na Kolonii Czarna Woda, określono
jej aktualny stan techniczny i opracowano założenia dla przyjęcia zadania modernizacji
rozbudowy tej sieci,
- wymieniono, na obu koloniach, dwie stare drewniane tablice informacyjne na nowe,
aluminiowe,
- utwardzono miejsca postojowe (parking) na Kolonii Dolina Słońca oraz zamontowano
lampy solarne oświetlające ten teren,
- organizowano coroczne zebrania sprawozdawcze, opracowywano
dotyczące kosztów oraz sposobu zarządzania Ogrodem.
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przedstawiano dane

Zarząd ROD

11

ZACISZE":
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Wrocław

13.04.2019 r.

Polski Związek Działkowców
Rodzinny Ogród Działkowy „ZACISZE

11

51-607 Wrocław
ul. Czackiego 53

Załącznik do sprawozdania z działalności Zarządu ROD „ZACISZE w roku 2018
11

w roku 2018 kontrole działek a także obserwacje terenów
ROD wykazały, że nie wszyscy działkowcy przestrzegają przepisy
obowiązujące w ROD tj. Ustawę o ROD, Statut PZD oraz Regulamin ROD.
Prowadzone

ogólnodostępnych

Najczęstsze zastrzeżenia dotyczą:

- zaniedbania w uprawie działki tj. niewykoszenie trawy, nieusuwanie chwastów zarówno
wewnątrz jak i na zewnątrz działki, nieobcinanie drzew i krzewów przerastających do
sąsiadów bądź na aleje komunikacyjne,
- niezgłaszanie pisemnie do Zarządu ROD zamiaru i planu remontu lub rozbudowy altany,
- nieprzestrzeganie zasad selektywnego zbierania i składowania odpadów oraz zaśmiecanie
terenu przy pojemnikach na odpady zarówno odpadami zielonymi jak i odpadami
powstałymi podczas remontów altan, ogrodzeń, szklarni itp.,
- brak kompostownika na działce,
- wrzucanie do pojemników na odpady zielone całych, nie pociętych krzewów, grubych gałęzi
drzew itp.,
- spalanie odpadów na działce, za co grozi mandat w wys. 500,00 zł lub grzywna do wys.

5.000,00

zł},

- nieuaktualnianie danych dotyczących zmiany adresu korespondencyjnego lub numeru
telefonu kontaktowego (jest to wymóg Regulaminu ROD).

W

myśl regulaminu ROD oraz Uchwały nr

przeciwdziałaniu

362/2015 Prezydium Krajowej Rady PZD o

budownictwu ponadnormatywnemu oraz zamieszkiwaniu na terenie
w ROD, zarządy ROD zobowiązane są do:
- systematycznych przeglądów działek pod kątem ich zagospodarowania i zamieszkiwania w
altanach,
- egzekwowania od działkowców pisemnych wniosków o zamiarze budowy, rozbudowy, lub
modernizacji wymiarów altany,
- bezwzględnego zgłaszania do Nadzoru Budowlanego każdej ponadnormatywnej altany w
ROD i w przypadku stwierdzenia przez ten organ naruszenia prawa, wypowiedzenia przez
zarząd ROD umowy dzierżawy dziatki (art. 36 ustawy o ROD}.
działek
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P~dczas kontroli szczególna uwaga !K!ególAa tJovia~a winna być zwracana na:
- stan zagospodarowania działki,
- posiadanie na działce kompostownika,
- stan techniczny i estetyczny altan, oraz przestrzeganie przy nowo budowanych,
remontowanych, lub modernizowanych altanach wymogu nieprzekraczania 35m 2
dopuszczalnej powierzchni,
- zamieszkiwanie w altanach.
W ostatnim czasie została też zwrócona przez Radę Krajową PZD uwaga na tendencję
przez użytkowników działek od jakichkolwiek upraw i przekształcanie działek w
czysto rekreacyjne. Jest to sprzeczne z ideą oraz zapisami ustawy o ROD i w najbliższym
czasie będą przez PZD podejmowane działania dla przeciwdziałania temu zjawisku - Zarządy
ROD-ów będą musiały także podejmować odpowiednie działania w tym zakresie.
odejścia

Jednocześnie Zarząd ROD zwraca uwagę na podjęte przez Wrocław wzmożone
kontrole dotyczące gospodarki odpadami, wywozu nieczystości płynnych i spalania odpadów
lub paliw stałych o zbyt niskiej jakości (dotyczy to oprócz wywozu odpadów z Ogrodu w
szczególności osób z kolonii Dolina Słońca zamieszkujących na działkach - co już znalazło
odbicie w przeprowadzonych kontrolach i ich wynikach).

Zarząd chciałby podziękować za współpracę i zaangażowanie członkom utworzonej
na kolonii Dolina Słońca Komisji Porządkowej. Mamy nadzieję, że w dalszym ciągu Zarząd
ROD będzie mógł liczyć z tej strony na pomoc i współpracę. Jednocześnie Zarząd apeluje do
pozostałych działkowców o docenienie społecznej pracy jej członków i rzeczową współpracę
przy kontaktach z w/w Komisją. Zarząd chciałby także, aby podobna komisja powstała na
kolonii Czarna Woda.
Zarząd

przypomina, że:
- na terenie Ogrodu obowiązuje selektywna gospodarka odpadami, jej nieprzestrzeganie
grozi dla Ogrodu karami finansowymi,
- na terenie Wrocławia i tym samym na terenie Ogrodu . obowiązuje bezwzględny zakaz
spalania odpadów,
- uchwały podjęte na Walnych Zebraniach Sprawozdawczych obowiązują wszystkich
działkowców,

- Zarząd ROD odbywa posiedzenia w każdy pierwszy roboczy poniedziałek miesiąca, wtedy
przyjmuje zgłoszenia, uwagi lub pisma i nie załatwia żadnych sprawa 11 od ręki" na działkach.
Drugą możliwością jest skorzystanie z poczty elektronicznej Ogrodu, pamiętając, że
członkowie Zarządu nie urzędują w sposób stały.
- opłaty ogrodowe za rok 2019 należy wnosić w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca
2019 r.
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Zarząd ROD
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Informacja o kosztach funkcjonowania ROD ZACISZE za rok 2018:

Zgodnie z Art. 33 p. 2 i p. 3 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r o rodzinnych ogrodach
działkowych Zarząd ROD przedstawia następującą informację o kosztach funkcjonowania
ROD ZACISZE na rok 2018:
Wpływy środków finansowych w roku 2018:
- Składki członkowskie
- Opłata ogrodowa
- Rozbudowa sieci energetycznej
- Partycypacja
- Darowizna na rzecz ROD
- Pozostałe wpływy
Razem wpływy

- 1.062,00 zł
- 35.830,21 zł
- 11.600,00 zł
- 4.976,00 zł
- 3.200,00 zł
- 2. 797 ,Ol zł

- 52.513,57 zł
4.976,00 zł)

Wydatki ROD w roku 2018
(W tym przekazano do OZ PZD
Wynik

Pozycja preliminarza:

6. 951,65

Zaplanowane:
Kwota
gr/m 2

1. Inwestycje, remonty i bieżąca
konserwacja infrastruktury
ogrodowej
2. Dostawa energii elektrycznej,
wody i gazu
3. Ubezpieczenia, podatki,
opłaty publicznoprawne (wywóz

zł

59.465,22

zł

Zrealizowane:
Kwota
gr/m 2

9.330,00

15 gr/m 2

9.062,01

15 gr/m 2

1.224,00

2 gr/m 2

688,74

1 gr/m 2

8.780,00

14 gr/m 2

8.036,24

13 gr/m 2

3.732,00

6 gr/m 2

2.106,40

3 gr/m 2

15.550,00
-4966,00
10.574,00

33 gr/m 2
-8 gr/m 2
25 gr/m 2

15.102,67
-4976,00
10.126,67

32 gr/m 2
-8 gr/m 2
24 gr/m 2

43.540,00

70 gr/m 2

39.972,06

64 gr/m 2

śmieci)

4.

Wydatki
na
utrzymanie
porządku i czystości
Wydatki
5.
związane
z
zarządzaniem ROD
(w tym partycypacja - do
PZD)
Środki pozostałe w ROD:

oz

Razem wydatki
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Plan pracy Zarządu ROD ZACISZE na lata 2019-2022:
1. Dokończenie zadania „Modernizacja i rozbudowa sieci energetycznej na kolonii Czarna
Woda doprowadzającej energię do wszystkich działek tej kolonii",
2.

Wymiana

w

ramach

potrzeb oraz
zewnętrznych i wewnętrznych Ogrodu,

posiadanych

środków

finansowych

ogrodzeń

3. Podjęcie szeregu działań dążących do poprawy bezpieczeństwa oraz porządku na terenie
Ogrodu :
- wdrożenie elementów monitoringu na terenie obu Kolonii,
- założenie oświetlenia (przede wszystkim solarnego) we wrażliwych miejscach Ogrodu, na
terenie obu Kolonii,
- wytypowanie i wyremontowanie stwarzających zagrożenie miejsc na terenach wspólnych
Ogrodu (np. nawierzchni, schodków, podejść, słupków itp .),
- podjęcie ściślejszej współpracy z policją, w tym przekazanie dla dzielnicowych kompletu
kluczy do bram Ogrodu i doprowadzenie do stałego kontrolowania przez policję
bezpieczeństwa w Ogrodzie,
- wdrożenie w Ogrodzie, jako stałych organów, Komisji Bezpieczeństwa (złożonych z
zaangaż owanych działkowców}, osobno dla obydwu Kolonii,
- oznakowanie alejek
numeracji działek,

ogrodowych

(wprowadzenie

nazewnictwa)

oraz

uzupełnienie

- przeprowadzenie geodezyjnych pomiarów terenów Ogrodu wraz ze sporządzeniem planu
Ogrodu.
4. Wdrożenie w Ogrodzie nowoczesnego systemu prowadzenia i zarządzania ROD, czyli
oprogramowania komputerowego DGCS PZD System,
5. Obsługa strony internetowej oraz poczty elektronicznej Ogrodu,
6. Organizacja Dni Działkowca w kolejnych latach,
7. Rea lizacja wywozu odpadów z Ogrodu oraz kontrola selektywnego zbierania odpadów,
8. Konse kwentna realizacja Uchwały nr 362/2015 (Prezydium Krajowej Rady PZD) w sprawie
przec i w działania budownictwu ponadnormatywnemu oraz zamieszkiwaniu na terenie
działek w ROD, w tym sprzeciwianie się meldowaniu nowych osób na terenie Ogrodu,
9. Ścisła współpraca z OZ PZD i Krajową Radą PZD .

. ... .. . .. . .ffA. ~l. . .
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Plan pracy Zarządu ROD ZACISZE na rok 2019:
1. Kontynuacja zadania „Modernizacja i rozbudowa sieci energetycznej na kolonii Czarna
Woda doprowadzającej energię do wszystkich działek tej kolonii",
2. Zakup komputera oraz programu DGCS PZD System,
3. Rozpoczęcie wymiany ogrodzeń wewnętrznych Ogrodu (od strony alei ogrodowych),
4. Założenie ogrodzenia zewnętrznego na kolonii „Dolina Słońca" wzdłuż działek nr 10 i 11
(uwarunkowane ustaleniami z OZ PZD),
5. Umocnienie zewnętrznego ogrodzenia Ogrodu wzdłuż działki nr 15 na Kolonii Czarna
Woda, od strony wału przeciwpowodziowego rzeki Odry,
6. Wyremontowanie nawierzchni podejścia do furtki przy wejściu na Kolonię Czarna Woda
od strony wału przeciwpowodziowego,
7. Wykonanie na Kolonii Dolina Słońca bariery odgradzającej pojemniki na odpady
powstające w ROD od ogrodzenia prywatnej posesji sąsiadującej (posesja od ul. Śniadeckich),
8. Wprowadzenie monitoringu na terenie Ogrodu (w roku 2019 głównie terenów przy
pojemnikach na odpady, lub miejsc wskazanych jako szczególnie wrażliwe np. bramy
wejściowe),

9. Zamontowanie solarnej lampy oświetleniowej przy tablicy ogłoszeniowej na Kolonii Czarna
Woda,
10. Obsługa strony internetowej i poczty elektronicznej naszego Ogrodu,
11. Kontrola zagospodarowania
12. Organizacja Dnia

działek

w ROD,

Działkowca,

13. Zapewnienie wywozu odpadów z obu kolonii Ogrodu,
14. Kontrola selektywnej gospodarki odpadami, oraz zbierania i wywozu odpadów zielonych
z terenu Ogrodu,
15.

Realizacja

przeciwdziałania
działek

Uchwały

nr 362/2015 (Prezydium Krajowej Rady PZD) w sprawie
budownictwu ponadnormatywnemu oraz zamieszkiwaniu na terenie

w ROD,

16. Kontynuacja konkursu na wyróżniające się działki w ROD ZACISZE (w roku 2019),
17. Ścisła współpraca z OZ PZD i Krajową Radą PZD.

~ES ZARZ i!blJ
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Preliminarz kosztów funkcjonowania ROD ZACISZE na rok 2019 :

Zgodnie z Art. 33 p. 1 i p. 2 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r o rodzinnych ogrodach
działkowych Zarząd ROD przedstawia następujący preliminarz kosztów funkcjonowania ROD

ZACISZE na rok 201!1 ~

1. Inwestycje, remonty i

bieżąca

konserwacja infrastruktury ogrodowej

- 22 gr/m 2

2. Dostawa energii elektrycznej, wody i gazu

- 2 gr/m 2

3. Ubezpieczenia, podatki, opłaty publicznoprawne (wywóz śmieci)

- 15 gr/m 2

4. Wydatki na utrzymanie
5. Wydatki

- 6 gr/m 2

porządku i czystości

- 27 gr/m 2

związane z zarządzaniem ROD

6. Partycypacja (przekazanie do OZ PZD)

- 8 gr/m 2

Razem

- 80 gr/m 2

Zarząd

ROD „ZACISZE":

1. Teresa Gabryś

- Prezes

2. Zbigniew Polowczyk

- Wiceprezes

3. Dariusz Kurczak

- Sekretarz

4. Alicja Kluz

-

5. Barbara Szpurek

- Skarbnik

Księgowa

i

6. Jan Marciniak

- Członek Zarządu
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Sprawozdanie finansowe Zarządu ROD Zacisze

za rok 2018

Działalność finansowa Zarządu ROD Zacisze prowadzona jest w księgach
zakładowym planem kont zatwierdzonym przez Stowarzyszenie ogrodowe
uchwałą NR 104/2015 z dnia 14 kwietnia 2015.
Na sprawozdanie finansowe składają się :

1.Bilans
2.Rachunek wyników
3.Sprawozdanie z funduszu oświatowego
4.Sprawozdanie z fundusz rozwoju
5.Informacja dodatkowa
Zgodnie z wytycznymi mateńały sprawozdawcze zostały udostępnione
/Działkowcom/ 7 dni przed zebraniem sprawozdawczym.
Na bilans składają się następujące pozycje:
AKTYWA
A .Majątek trwały brutto
-umorzenie środków
- wartość netto

rachunkowych zgodnie z
Polski Związek Działkowców

członkom Związku

207.091, 10
152.239,08

Majątek obrotowy
W tym:
- gotówka w kasie
- gotówka w banku
- należność za energię na 31.12.2018 od
- zaliczka do OZ na koszty komornicze
C .Rozliczenia międzyokresowe czynne I
/Brak wpłaty za działki/
Razem aktywa

54.852,02

B.

60.747,27
522,72
56.430,20
268,35
3.526,00
3.637,45

działkowców

119.236,74

PASYWA

A Fundusze
B.

własne

115.336.56
262,73

Zobowiązania

C. Rozliczenia

międzyokresowe

.3.637,45

Razem pasywa

119.236,74

W roku 2018 na wpływy środków finansowych składają się następujące pozycje
1.składka członkowska
opłata ogrodowa
3. koszty partycypacji
4. wpłata wpisowego 180,00 x4 nowych działkowców
5. Wpłata 2 działkowców na fundusz oświatowy
Odprowadzono do OZDZ
pozostaje w ROD
6. wpłata inwestycyjnego 5 x 200,00
7. wpłata na sieć elektryczną
a . Wpłata za wypożyczenie świetlicy

1.062,00

2.

35.830,21
4.976,00
720,00
72,00
576,00
216,00
1000,00
11.600,00
225,00

ROD

9.darowizna działkowca na utwardzenie parkingu
1O. odszkodowanie z PZU za włamanie
9.wpłata działkowców za zużycie energii elektryczną za rok 2017

3.200,00
780,01
747,35

60.212,57
Razem

wpływy

Wydatki -koszty
1.Na inwestycje, remonty i bieżącą konserwację infrastruktury
ogrodowej
19.086,01
w tym: zamontowane 2 nowe tablice informacyjne
3.567,10
1.600,00
zamontowano nowe drzwi I po włamaniu/
zamontowane 3 lampy solarowe /1 do montażu/
3.000,02
10.024,00
utwardzono parking wraz z mateńałami
662,69
zakupiono do montażu tablic i lamp słupki , beton
232,20
zakupiono zawias, spray, łańcuch , pleksi
2. Opłata za dostawę gazu, energii elektrycznej wody
688,74
W tym: zużycie wody
729,89
Zużycie gazu
172,08
Zużycie energii
-213,23
3. Ubezpieczenia, podatki /wywóz śmieci/ i inne opłaty publicznoprawne
8.036,24
W tym: wywóz śmieci
7.616,28
Ubezpieczenie Domu Działkowca
419,96
4. wydatki na utrzymanie czystości i porządku
2.106,40
W tym : zakup kosiarki
355,00
Porządki przy kubłach ,opryski chwastów
1.751,40
5. Wydatki związane z zarządzaniem ROD
15.102,67
W tym: koszty bankowe
278,88
Opłaty pocztowe
529,40
132,84
Domena
Materiały biurowe /tusz do drukarek, pieczątka/
397,22
Zakup drogomierza
195,26
Organizacja Dnia działkowca
3.137,32
Koszty aktywu
10.021 ,24
Regulaminy, przekaz PIT ,wiązanki okoliczności
410,51
1.888,72
6. Zapłata zobowiązań na 01 .01.2018
7. Wpisowe odprowadzone do OZ 14 nowych
576,00
8. składka /partycypacja/ odprowadzona do OZD
4.976,00
1.913,91
9. pokrycie kradzieży gotówki
27,60
10.odsetki

54.402,29

Razem

Przychody działalności statutowej
w tym : składka członkowska
opłata ogrodowa
Koszty działalności statutowej
w tym: koszty posiedzeń
koszty działalności aktywu

36.892,21.
1062,00
35.830,21

( 12.158,56)
( 71,24)
(9.950,00)

Dzień Działkowca

(2.137,32)

(22.837 ,50 )

Koszty
w tym :

zużycie materiałów

(9.914, 14)

i energii

usługi obce(
podatki /wywóz śmieci I
wynagrodzenia
wywóz śmieci

(2557, ·i2)
7 .616,28)
( 3.000,00)
( 7.616,28
,I .,.A-10
,_, Q~\

__ ,

nn ........
----,...·----· ··- --·.
·- --·-··,-··-n„i"'!!li.Hł'"\Ut'O

I 1ho„niOl'"70nio

Pozostałe

(1.941,51)

koszty

w tym : koszty kradzieży gotówki
odsetki za nieterminową zapłatę
Pozostałe

(1913,91)
(27.60)

780,01

przychody

Odszkodowanie z PZU za włamanie

Wynik na

działalności

734,65

statutowej -zysk

Fundusz rozwoju
Wpłata

w tym:

16.025,00
11 .600,00
1.000,00
3.200,00
225 ,00
(10.024,00)

na rozbudowę sieci energetycznej
opłata inwestycyjna
darowizna działkowca
wypożyczenie świetlicy

koszty utwardzenia parkingu

wynik na funduszu rozwoju

6.001,00

Fundusz oświatowy
Wpłata

wpisowego od nowych działkowców

Wynik na funduszu
Razem wynik I
w roku 2018

216,00

oświatowym

nadwyżka/

na

216,00

całej działalności

ROD

6.951,65

Zobowiązania

I należności na 01.01.2018
Środki pieniężne na

Q·i .Q·i .iu·i o

54.674,io

wpływy

60.212.57
(54.402,29)

Wydatki

Stan

/należności/

środków pieniężnych

na 31.12.2018

Wynik na

( 747,35) 59.465,22
1.888,72 ( 52.513,57)

___ ,..,.„-

?n„ .,.,„,,.h,,.„.;..,.„..,. ... ;..,.,
__ ...._··- -„„..„?
·-·-.. ·---...,···-i-···-·

a ...................

31.12.2017

01.01.2018

?~?

( 3.794,35)
56.952,92

działalności

1.141,37

6.951,65

6.951,65

w tym : na rachunek zysków i strat
na funduszu rozwoju
na funduszu oświatowym

Wrocław,

734,65
6.001,00
216,00

dnia 04.02.2019

(
\

\

Wrocław,

13.04.2019 r.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD „Zacisze" we Wrocławiu
na Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze
za okres 2015 - 2018
Komisja Rewizyjna w składzie:
Eugeniusz Sztromwasser - przewodniczący Komisji
Halina Marciniak- członek Komisji
Grażyna Kasztan- członek Komisji
1. Informacje o pracy Komisji Rewizyjnej:
W minionej kadencji Zarządu, Komisja Rewizyjna pracowała w składzie 3 osobowym. W każdym roku
kadencji KR wykonywała 2 kontrole działalności Zarządu ROD i kontrolę bilansu.
Tematem kontroli były: prawidłowość pobierania składek członkowskich i opłat ogrodowych, podpisywanie
umów dzierżawy działki, prawidłowość prowadzenia korespondencji pism wychodzących i przychodzących,
inwestycje i wydatki finansowe, przechowywanie dokumentów ROD oraz dokumentacja finansową i księga
rachunkowa.
Przewodniczący Komisji uczestniczył średnio w roku w 6 zebraniach Zarządu ROD, a ponadto 4 razy
uczestniczył w szkoleniu dla przewodniczących Komisji Rewizyjnych w Zarządzie Okręgowym.
2. Ocena pracy Zarządu ROD w zakresie:
a. prawidłowości działalności statutowo-programowej, organizacyjnej, gospodarczej, szkoleniowej
zaopatrzenia członków w nawozy
W okresie sprawozdawczym za lata 2015-2018 Zarząd ROD odbywał zebrania w każdy pierwszy poniedziałek
miesiąca i dodatkowo w razie potrzeby. Ogółem odbyło się 48 zebrań planowych i kilkanaście dodatkowych. Zarząd
pracował w oparciu o plany przyjęte na Walnych Zebraniach Sprawozdawczych, odbywających się co roku w
kwietniu.
W okresie sprawozdawczym Zarząd podjął 105 uchwał, w tym 76 dotyczących działek (przejęcie praw do
działki, zgody na podpisanie umowy dzierżawy, zatwierdzenie wniosków o prawa do działki, rezygnacja z działki,
przyjęcia w poczet członków PZD).
Na obu koloniach ROD „Zacisze" - Dolinie Słońca i Czarnej Wodzie jest 189 działek. W każdym roku było od
kilku do kilkunastu działkowców zalegających z opłatami obowiązkowymi.
Działalność inwestycyjna okresie sprawozdawczym dotyczyła: budowy podjazdu na kolonii Czarna Woda w
roku 2015, częściowego remont sufitu i malowania w Domu Działkowca w latach 2015-2016 oraz w roku 2018 utwardzenia podjazdu pod kontenery na śmieci na kolonii Czarna Woda, wymiany drzwi w Domu Działkowca,
instalacji lamp sodowych na kolonii Dolina Słońca i wymiany tablic informacyjnych.
Członkowie Zarządu uczestniczyli w szkoleniach organizowanych przez Zarząd Okręgowy PZD.
Zarząd nie prowadził zaopatrzenia członków w nawozy.

b. lryników badania finansowego ROD
W lutym każdego roku na zebraniu Zarządu ROD z Komisją Rewizyjną przeprowadzano badanie sprawozdania
finansowego ROD. Komisja sprawdzała bilans za miniony rok, przygotowany przez księgową w zakresie majątku
trwałego i inwestycji, środków pieniężnych, rozrachunków, funduszy i przychodów i sporządza protokół badania
sprawozdania finansowego za dany rok w trzech egzemplarzach, zgodnie z zaleceniami.
c. działalności na rzecz ochrony środowiska
Większość działek posiada kompostowniki, w których są gromadzone odpady organiczne.
W ogrodzie brak sanitariatów.
Ogród prowadzi selektywne gromadzenie i odpadów, za wywóz których dzierżawcy działek płacą zgodnie z
przepisami w obowiązkowych opłatach . Odpady są wywożone w okresie od kwietnia do października (7 miesięcy).
Brak informacji czy osoby zamieszkujące na działkach płacą odrębny podatek za odpady do gminy.
d. kolegialności podejmowania decyzji
Decyzje w Zarządzie są podejmowane kolegialnie na zebraniach Zarządu.
e. zabezpieczenia majątku ROD
Majątek ROD jest zabezpieczony ogrodzeniami i budynkami. Majątek ruchomy jest w pomieszczeniach
zamkniętych. Dom Działkowca jest ubezpieczony. Na bieżąco prowadzone są naprawy i drobne remonty.
f realizacji programu oświatowego i rozwoju ROD

W ramach realizacji programu oświatowego Zarząd organizował co roku we wrześniu Dzień Działkowca. Nowi
na kurs ogrodniczy.
g. realizacji uchwał Walnych Zebrań przez Zarząd ROD
Uchwały Walnego zebrania były realizowane. W niezadowalającym stopniu wykonana została uchwała
dotycząca dodatkowej opłaty na modernizację elektryfikacji na kolonii „Czarna Woda" podjęta na Walnym Zebraniu
w roku 2017, rozłożonej na 3 lata. W ciągu dwóch lat zebrano 50% planowanej kwoty.
h. zagospodarowania ogrodu i działek w tym altany ponadnormatywne i ewentualne zamieszkiwanie
Zagospodarowanie działek w większości jest zgodne z przepisami. Na terenie ROD „Zacisze" zamieszkałych
jest 17 działek na kolonii „Dolina Słońca" z zameldowaniem i 2 działki bez zameldowania, po jednej na każdej
kolonii.
dzierżawcy działek są kierowani obowiązkowo

3.

Osiągnięte

wyniki na działalności ROD (w poszczególnych latach):
a. uzyskane przychody i poniesione straty:

Za rok
Przychody ogółem PLN
Kosztv działania Ogrodu PLN, w tym :
Koszty działalności statutowej
Koszty administracyjne
Koszty finansowe i pozostałe
Stan funduszy PLN:
Fundusz statutowy
Fundusz rozwoju
Fundusz oświatowy
Srodki pieniężne ogółem PLN na koniec roku

2015
33 566,66
20 956,83
7 638,62
13 318,21

2017
35 081,08
24 260,07
11 389,69
12 870,38

-

2016
32 540,30
26 772,89
7 311,65
19 460,96
0,28

-

2018
37 672,22
34 996,06
12 158,56
22 837,50
1 941,51

13 827,38
2 780,34
226,84
28 931,55

26 437,11
2 680,34
478,84
33 184,84

32 204,52
10 230,34
277,01
54 674,26

43 025,54
16 231 ,34
493 ,01
56 953,92

b. osiągnięty wynik działania:
Wynik działania za rok
nadwyżka PLN
niedobór PLN

2015
12 609,83

2016
5 467,41

2017
10821,02

2018
734,65

-

-

-

-

c. przestrzeganie zasady oszczędnej gospodarki finansowej.
ROD prowadził oszczędną gospodarkę finansową.

Zarząd

4. Podsumowanie i wnioski:
a. Apel do członków Związku o współpracę z organami ogrodu w zakresie przestrzegania zapisów Statutu PZD
i regulaminu ROD.
Komisja Rewizyjna zwraca się do członków Związku o większą współpracę z organami ogrodu w zakresie
przestrzegania zapisów Statutu PZD i regulaminu ROD.
b. W przypadku pozytywnej oceny pracy Zarządu postawienie wniosku o:
Po analizie pracy Zarządu i przeprowadzonej kontroli bilansu za okres sprawozdawczy, Komisja Rewizyjna
oceniła pozytywnie działalność Zarządu ROD. Zarząd przestrzegał wykonanie uchwał i realizację preliminarza
finansowego.
Komisja Rewizyjna stawia wnioski o:
- przyjęcie sprawozdania finansowo-merytorycznego Zarządu za okres 2015 - 2018,
- przyjęcie planu pracy na następny rok (2019) z preliminarzem finansowym.

Podpis Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
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Wrocław,

13.04.2019 r.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD „Zacisze" we Wrocławiu
za rok 2018 na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze
Komisja Rewizyjna w składzie:
Eugeniusz Sztromwasser - przewodniczący Komisji
Halina Marciniak- członek Komisji
Grażyna Kasztan - członek Komisji
1. Informacje o pracy Komisji Rewizyjnej:
W minionym, czwartym roku kadencji Zarządu, Komisja Rewizyjna pracowała w składzie 3 osobowym. KR
wykonała 2 kontrole, w styczniu i lutym 2019 r.
Tematem kontroli były: prawidłowość pobierania składek członkowskich i opłat ogrodowych, podpisywanie
umów dzierżawy działki, prawidłowość prowadzenia korespondencji pism wychodzących i przychodzących,
inwestycje i wydatki finansowe, przechowywanie dokumentów ROD oraz dokumentacja finansową i księga
rachunkowa.
Przewodniczący Komisji uczestniczył w 7 zebraniach Zarządu ROD, a w styczniu 2019 r. uczestniczył w
szkoleniu dla przewodniczących Komisji Rewizyjnych w Zarządzie Okręgowym.
2. Ocena pracy Zarządu ROD w zakresie:
a. prawidłowości działalności statutowo-programowej, organizacyjnej, gospodarczej, szkoleniowej i
zaopatrzenia członków w nawozy
W okresie sprawozdawczym za rok 2018 Zarząd ROD odbywał zebrania w każdy pierwszy poniedziałek
miesiąca i dodatkowo w razie potrzeby. Ogółem w 2018 roku odbyło się 19 zebrań. Zarząd pracował w oparciu o plan
przyjęty na Walnym Zebraniu sprawozdawczym 14.04.2018 r.
W roku 2018 Zarząd podjął 35 uchwał dotyczących m. in.: działek (11) - przejęcie praw do działki, zgody na
podpisanie umowy dzierżawy, zatwierdzenie wniosków o prawa do działki, rezygnacja z działki; przyjęcia w poczet
członków PZD (7); inwestycji (4) - utwardzenie podjazdu, wykonanie drzwi, zakupu lamp sodowych na plac
parkingowy Doliny Słońca; oraz po jednej: dokooptowanie członka do Zarządu z funkcją sekretarza (1), wygaśnięciu
mandatu członka Zarządu ( 1), wyznaczenie terminu walnego zebrania ( 1), wznowienie wywozu odpadów ( 1),
wyłączeniu energii elektrycznej na okres zimowy (1), wypłaty środków pieniężnych dla Zarządu (1), podziału wyniku
finansowego na rok 2017 (1), udzielenie upoważnienia księgowej do przetwarzania danych (1), likwidacji środków
trwałych ( 1), pokrycia strat powstałych w wyniku kradzieży w Domu Działkowca ( l ).
Na obu koloniach ROD „Zacisze" - Dolinie Słońca i Czarnej Wodzie, jest 189 działek. Zaległości z tytułu opłat
obowiązkowych na koniec roku 2018 dotyczą 13 ogrodów, w tym 6 na kolonii Dolina Słońca i 7 na kolonii Czarna
Woda.
W roku 2018 prowadzone inwestycje dotyczyły utwardzenia podjazdu pod kontenery na odpady na kolonii
Czarna W oda, wymiany drzwi w Domu Działkowca, wymiany tablic informacyjnych. Dla kolonii Dolina Słońca
zakupiono i postawiono lampy sodowe.
Członkowie Zarządu uczestniczyli w szkoleniach organizowanych przez Zarząd Okręgowy PZD.
Zarząd nie prowadził zaopatrzenia członków w nawozy.

b. iryników badania finansowego ROD
Na zebraniu Zarządu ROD z Komisją Rewizyjną w lutym 2019 roku przeprowadzono badanie sprawozdania
finansowego ROD za rok 2018. Komisja sprawdziła bilans za miniony rok, przygotowany przez księgową w zakresie
majątku trwałego i inwestycji, środków pieniężnych, rozrachunków, funduszy i przychodów.
Niektóre wydatki w roku 2018 przedstawiają się następująco:
- koszty działania członków Zarządu - 9 950 zł,
- środki z uchwały o wynagrodzeniu członków Zarządu - 3 000,00 zł,
- zużycie materiałów i energii - 9 214,50 zł,
- wywóz odpadów za okres IV -X - 7 616,5 6 zł,
- utwardzenie parkingu- 10 024,00 zł (dotacja Zarządu Okręgowego - 3000 zł),
- lampy ogrodowe - 300,08 zł,
- koszt organizacji „Dnia Działkowca" - 2 592, 19 zł,
- kosiarka - 355,00 zł,
- urządzenie drogomierz - 195,26 zł,

na rzecz ochrony środowiska
posiada kompostowniki, w których są gromadzone odpady organiczne.
W ogrodzie brak sanitariatów.
Ogród prowadzi selektywne gromadzenie i odpadów, za wywóz których dzierżawcy działek płacą zgodnie z
przepisami w obowiązkowych opłatach. Odpady są wywożone w okresie od kwietnia do października (7 miesięcy).
Brak informacji czy osoby zamieszkujące na działkach płacą odrębny podatek za odpady do gminy. Problemem
ich odpadów powinien być zainteresowany tzw. Ekosystem.
d. kolegialności podejmowania decyzji
Decyzje w Zarządzie są podejmowane kolegialnie na zebraniach Zarządu .
e. zabezpieczenia majątku ROD
Majątek ROD jest zabezpieczony ogrodzeniami i budynkami. Majątek ruchomy jest w pomieszczeniach
zamkniętych. Dom Działkowcajest ubezpieczony. Na bieżąco prowadzone są naprawy i drobne remonty.
f realizacji programu oświatowego i rozwoju ROD
W ramach realizacji programu oświatowego Zarząd organizuje Dzień Działkowca. Nowi dzierżawcy działek są
kierowani obowiązkowo na kurs ogrodniczy.
g. realizacji uchwał Walnych Zebrań przez Zarząd ROD
Uchwały Walnego zebrania były realizowane. W małym stopniu wykonana została uchwała dotycząca
projektowanej elektryfikacji na kolonii „Czarna Woda". Na planowaną do zebrania w ciągu 3 lat kwotę około 36 OOO
zł, w ciągu dwóch lat zebrano niespełna 18 OOO zł. Brak wywiązania się dzierżawców działek z tej uchwały, będzie
skutkować wyłączeniem obecnie funkcjonującej sieci elektrycznej.
h. zagospodarowania ogrodu i działek w tym altany ponadnormatywne i ewentualne zamieszkiwanie
Zagospodarowanie działek w większości jest zgodne z przepisami. W stosunku do dzierżawców altan
ponadnormatywnych są prowadzone stosowne postępowania. Na terenie ROD „Zacisze" zamieszkałych jest 17
działek na kolonii „Dolina Słońca" z zameldowaniem i 2 działki bez zameldowania, po jednej na każdej kolonii.
c.

działalności

Większość działek

3. Osiągnięte wyniki na działalności ROD (w poszczególnych latach):
a. uzyskane przychody i poniesione straty:
Przychody za rok 2018:
ogółem -37 672,22 w tym.:
- opłata ogrodowa35 830,21 zł,
- składka członkowska- 1 062,00 zł,
- pozostałe przychody- 780,01 zł,
koszty działania ogrodu -34 996,06 zł, w tym:
- koszty działalności statutowej - 12 158,56 zł,
- koszty administracyjne 22 837,50 zł,
Stan funduszy na koniec roku 2018:
- fundusz statutowy- 43 025,54 zł,
- fundusz rozwoju- 16 231 ,34 zł,
- fundusz oświatowy - 493,01 zł.
Środki pieniężne, rachunki bankowe: ogółem - 56 953,92 zł
b. osiągnięty wynik działania:
Wynik działania: nadwyżka - 734,65 zł (bez wpłat na inwestycję
c. przestrzeganie zasady oszczędnej gospodarki finansowej.
Zarząd ROD prowadził oszczędną gospodarkę finansową.

energetyczną)

4. Podsumowanie i wnioski:
a. Apel do członków Związku o współpracę z organami ogrodu w zakresie przestrzegania zapisów Statutu PZD
i regulaminu ROD.
Komisja Rewizyjna zwraca się do członków Związku o większą współpracę z organami ogrodu w zakresie
przestrzegania zapisów Statutu PZD i regulaminu ROD.
b. W przypadku pozytywnej oceny pracy Zarządu postawienie wniosku o:
Po analizie pracy Zarządu i przeprowadzonej kontroli bilansu za okres sprawozdawczy, Komisja Rewizyjna
oceniła pozytywnie działalność Zarządu ROD. Zarząd przestrzegał wykonanie uchwał i realizację preliminarza
finansowego .
Komisja Rewizyjna stawia wnioski o:
- przyjęcie sprawozdania finansowo-merytorycznego Zarządu za rok 2018 i za okres 2015-2018,
- przyjęcie planu pracy na następny rok (2019) z preliminarzem finansowym.

~~

Podpis Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
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PRELIMINARZ FINANSOWY
RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO
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NA2019 ROK
Konto

1
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711
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za 2018 r.
4

3
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I

Składka członkowska

STATUTOWEJ ( 1+11 )
( 1+2)

1

składka członkowska bieżąca

2

składka członkowska zaległa
Opłaty

ogrodowe (1+2)

1

Opłaty

ogrodowe

bieżące

2

Opłaty

ogrodowe

zaległe

li

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ (1do6)

B

posiedzeń

statutowych

5011

1 Koszty

5012

2 Koszty narad, odpraw, kursokonferencji

5013

3 Koszty

5014

4 Koszty konkursów, wvstaw i prop. działalności PZD

5015

5 Koszty

5017

6

550

c

działania

aktywu

działalności

Pozostałe

socjalnej i oświatowej

w zł i gr
PLAN NA
2019 r
5

%
kol. 5/4

6

36 892,21

48 614,25

131,77

1 062,00

1 200,00

113,00

1 044,00

1 110,00

106,32

18,00

90,00

500,00

35 830,21

47 414,25

132,33

34 370,06

43 776,80

125,69

1460,15

3 637,45

249, 11

12158,56

12 110,00

99,60

71,24

150,00

210,55

9 950,00

9 760,00

98,09

2 137,32

2 200,00

102,93

22 837,50

35186,28

154,07

9214,14

17 650,00

191,55

2 587,12

6 000,00

231,92

koszty statutowe

KOSZTY ADMINISTRACYJNE/OGÓLNE (1 do 8)

400

1 Amortyzacja

401

2

Zużycie materiałów

402

3

Usługi

403

4 Podatki i opłaty

7 616,28

7 616,28

100,00

404

5 Wynagrodzenia

3 000,00

3 500,00

116,67

405

6 Ubezpieczenia

406

7 Koszty

409

8

419,96

420,00

100,00

1 896,15

1 317,97

69,51

1 317,97

179,40

i energii

obce

społeczne

i inne

świadczenia

podróży

Pozostałe

koszty

o

NADWYŻKA/NIEDOBÓR {A-B-C)

750

E

Przychody finansowe

751

F

Koszty finansowe

760

G

Pozostałe

przychody

761

H

Pozostałe

koszty

740

I

Dotacje na

860

J

REZERWA (D+E-F+G-H+I)

780,01
1 913,91

dział . stat.(otrzymane)

····~···· · ·
KSIĘGOWY

Wrocław.

27,60

dnia 09.04.2019

734,65

. . . . r'.~:~
~ . :~

/J

~RBNIJl.
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(
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PREZES

PRELIMINARZ FINANSOWY 2019
Matriały,ener,gaz

zakup siatki
mater.do ogrodzenia
komputer i oprogramowanie
beton, słupki
monitoring
ogrodzenie pojemników

RAZEM

700
11500
2000
450

62016
-495
-350
-350
60821
partycypacja

0,8

43776,8

1500
1500

17650

1128
-6
-6
-6

1110

USŁUGI OBCE
Umocnienie ogrodz.od Odry
prowadzenie księgowości

3000
3000

RAZEM

6000

48656,8
-4880

PolśMł!~W~ ek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe wWarszawie

ROD "ZACISZE" we Wrocławi u

ul. Czackiego 53, 51-607 Wrocław

FINANSOWY
Z FUNDUSZU OŚWIATOWEGO

REGON007015915-51299 NIP898-19-09-428 PRELIMINARZ

ROD ZACISZE
we WROCŁAWIU
NA2019 ROK
TR ESC

LP

2

1

STAN NA POCZATEK ROKU

A

B WPŁYWY OGóŁEM (1+2+3)
1

Podwyższona opłata

ogrodowa

%

WYKONANIE
ZA 2018 r

PLAN NA
2019 r.

kol. 413

3

4

5

277,01

493,01

177,97

216,00

108,00

50,00

216,00

108,00

50,00

0,00

300,00

2 Odsetki bankowe
3 Inne wpłvwv*

c

WYKORZYSTANIE FUNDUSZU ( 1+2+3+4+5)
Koszty zakupu literatury fachowej w tym
1 wyposazenie biblioteki w literaturę ogrodniczą
2 Szkolenia dla

0,00

działkowców

0,00

Zaopatrywanie instruktorów ogrodowych w
3 wydawnictwa oraz wyposażenie ich w narzędzia

0,00

4 Konkursy wśród działkowców

o.oo

5 Inne wydatki *nagrody

Dzień Działkowca

STAN FUNDUSZU ( A+B-C)
* podać tytuły
Ilość

nowych

członków

493,01

301,01

3

uu~L;uu•
Wrocław

300,00

,dnia 09.04.2019

~~
PREZES

61,60

P izmmtZĄ"riąite k Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe wWarszawie

ROD "ZACISZE" we Wrocławi u
ul. Czackiego 53, 51-607 Wrocław

PRELIMINARZ FINANSOWY

R'.=GON 007015q15-~1299 NIP 898-19-09-428

Z FUNDUSZU ROZWOJU

ROD ZACISZE
We WROCŁAWIU
NA2019 ROK
LP

zł

TRESC

Wykonanie

PLAN NA

i gr
%

2019 r.

4/3

2

ZA 2018 r.
3

4

5

w

1

10230,34

16 231,34

156,66

16025

60 750,00

379,1

o

0,00

15800

17 500,00

110,76

11600

16 900,00

145,69

2 Opłata ogrodowa

1000

600,00

60

3 Inne wpływy*

3200
225

250,00

111 ,11

H

ODSETKI BANKOWE
/wyKOrzyiname TUnCUSZU
statutowego

o

43 000,00

I

WYKORZYSTANIE FUNDUSZU (1+2+3+4)

10024

75 000,00

748,2

10024

75 000,00

748,2

16231,34

1 981,34

12,21

A

STAN NA POCZATEK OKRESU

B

WPŁYWY RAZEM ( C+D+E+F+G+H)

c

WPŁYWY

Z ZEWNĄTRZ ( 1+2+3)

1 środki z Funduszy Europejskich
2 Środki z Funduszy Krajowych
3 Inne wpływy
D

WPŁYWY

z

wpłat

od

użytk. działek

(1+2+3)

1 Podwyższona opłata ogrodowa

E

WPŁYWY

F

DOTACJE Z JEDOSTKI NADRZ. (1+2)

z wvkorzyst. maiatku PZD

1 z KR PZD
2 z OZ PZD
G

111u-.i;; VVn„ TVYT

1 Budowa nowej infrastr.w ROD
2 Remonty i moder. urządz. ROD/ linia ener.i

i.a

3 Nabywanie praw do gruntów pod ROD
4 Inne wydatki*
STAN FUNDUSZU (A+B-1)
podac tytuły :

......

~·

KSIĘGOWY

Wrocław,

dnia 09.04.2019

rlt
„ I
············· · ~···
Si

RBNIK

~

1

······ · ················
··~
PREZES

Polski ZW·cJ,.l'vr.

uZlaiKOWCÓW

Stowarzyszenie Ogrodowe wWarszawie

ROD "ZACISZE" we Wrocławiu
ul. Czackiego 53, 51-607 Wrocław

załac zni k

REGON 007015915-5120~ NIP 298-19-09-428
ROD

ZACISZE

276/2017 Prezydium KR PZD z
dnia 19 lipca 2017 r.

WROCŁAW

nazwa ROD
ZAŁĄCZNIK

do uc hwały nr

miejscowość

DO PRELIMINARZA FINANSOWEGO ROD W ZAKRESIE PLANOWANEGO DO REALIZACJI REMONTU LUB MODERNIZACJI INFRASTRUKTURY W
ROD
NAROK2019

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADANIA ZAPLANOWANE W ROKU 2019

L.P

RODZAJ
PLANOWANEGO
ZADANIA

OBMIAR
ZAPLANO
PLANOW
WANEGO
ANY%
WARTOŚĆ
ZADANIA
REALIZA
CAŁEGO
DO
CJI
ZAPLANOWAN REALIZAC
ZADANI
EGO ZADANIA
JIW
AW
(wzł}
ROKU
ROKU

2019.

(mb, m2 ,

2019

WARTOŚĆ

FUNDUSZ ROZWOJU

FUNDUSZ

DOTACJE Z JEDNOSTEK
NADRZĘDNYCH

szt.)

1
1

•••• „ ••

ŚRODKI ZEWNĘTRZNE

3

4

5

6

7

z funduszy
europejskich
8

75000

lOOOmb

100

o

o

o

75000

lOOOmb

100

o

o

o

2
Modernizacja sieci
energetycznej
SUMA

„„.~.„„„
KSIĘGOWY~

••

-

Z KR PZD

ZOZPZD

f' J 1h Li,.../

•• „„„•• ~ • •
)/''"""' " ' '' ' '"''"'"

'-

__..

SKĄ~BNIK

V

z.A!!.ANOWANYCH DO
WYDATKOWANIA
ŚRODKÓW W ROKU

ROD

z funduszy
krajowych
9

FUNDUSZ
INNE(wtym OŚWIATOWY STATUTOWY
zgromadzon
e na FR, z
wykorzysta n
ia majątku
itd.)

2019
(6+7+8+9+1o+11+12}

10

11

12

13

o

32000

o

43000

75000

o

32000

o

43000

75000

„„„„ •••

~

7J
~

B~V-60·6~ -g5g dl N~~fu~RJO NO~Hłl
'f;g 06a1>1:iez::i ·1n
n!Mł!ł!)OJM aM „3ZSl~\1Z„ OOłł
MepoJM L09-~9

OBJAŚNIENIA: dane finansowe wykazane w planie rzeczowym muszą być zgodne z danymi wykazanymi w preliminarzu finansowym ROD na rok bieżą~eZSJBM M aMopoJ6Q a1uazsńZJeMO)$

MQ:JMO)fle!ZO )f8Z°8!MZ !>I S! Od

Polski Zwi azr::·k Dz iałkowców
Stowarzyszenie-Ogrodowe wWarszawie
ROD "ZACISZE" we Wrocławiu
ul. Czackiego 53 51-~7 Wrocław

zała cznik

z dnia 19 lipca 2017 r .

REGON 0070159~~~ .. BSS-19-09-428
nazwa ROD
ZAŁĄCZNIK

do u ch wały nr 276 / 2017 Prezydium KR PZD

WROCŁAW
miejscowo~ć

DO PRELIM INARZA FINANSOWEGO ROD W ZAKRESIE PLANOWANEJ DO REALIZACJ I BUDOWY NOWEJ INFRASTRUKTURY W ROD

2019
.

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADANIA ZAPLANOWANE W ROKU •••„„.„ .• „ ....

RODZAI
L.P PLANOWANEGO
ZADANIA

WARTOŚĆ

OBMIAR

CAŁEGO

ZAPLANOWANE

WARTOŚĆ

PLANOWA N
V%

ZAPLANOWANYOł

ZAPLANOW GO ZADANIA DO
REALIZAO I
REALIZACJI W
AN EGO
ZADANIA W
ZADANIA ROKU .2019 (mb,
ROKU 2019
(w zł)
m 2 , szt.)

.„••••••.
FUNDUSZ
DOTAOE Z JEDNOSTEK
N ADRZĘDNYOł

ŚRODKI ZEWNĘTRZNE

FUNDUSZ

INNE(wtym OŚWIATOWY STATUTOWY
zgromadzon
ena FR, z

(6+7+8+9+1o+11+12)

wykorzystan

1

2

SUMA

ZOZPZO

z funduszy

iamajątku

europej:skich

krajowych

it d.)

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

KSIĘG OWYR

Wrocław

Z KR PZD

z funduszy

3

- ~
09.04.2019

..........~~
SKAR B
V

DO

WYDATKOWANIA
ŚRODKÓW W ROKU

FUNDUSZ ROZWOJU

MBj:lOlM L09-~9 't9

mMet:>OJM aM „3ZS\~VZ„ OOłł

OBJAŚNIENIA: dane finansowe wykazane w planie neaowvm muszą być zgodne z d anymi wykazanymi w preliminanu finansowym ROD na rok bieżący aiN.ezSJeM MaMopo1BQ a\uazsAZleMOlS
MQ~MO'>\łB!ZO '>laze\MZ \'>\S\Od

r :::.i ałkowcó~

Pol s:
Stowarzy -~·- "': .

.:,.,;_; w Warszawie

ROD "ZACISi i: '' we Wrocławiu

ul. Czackiego 53, 51-CC? Wrocław
REGO!lf OOW15915:-51'QQ ·Nlfl·6~MS:.Q9-428
(Pteczęc

ROD)

PROTOKÓŁ
KOMISJI MANDATOWEJ WALNEGO ZEBRANIA
SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO
ROD ZACISZE we Wrocławiu z dnia 13.04.2019 roku

Na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym ROD obradującym w dniu
13.04.2019 r. roku wybrano Komisję Mandatową, która ukonstytuowała się w
następujący sposób:

~

~---~
~~········
. .MM-.~....... · . i.~~
. -~·······ęf'.Y.~~ . .

Przewodniczący:

Sekretarz:
Członek:
Członek:

Komisja Mandatowa na podstawie listy obecności stwierdziła, że na ..d..f.6. .. członków
zwyczajnych PZD w ROD w zebraniu uczestniczy 0.4. członków, co stanowi~l/:/f;o,
zgodnie z § 61 ust. 1 statutu PZD walne zebranie jest prawomocne w pierwszym

terminie (obecność ponad 50%) *
zgodnie z § 61 ust. 2 statutu PZD walne zebranie jest prawomocne w drugim terminie
(obecność poniżej 50%)*
i

może wybierać

organy PZD w ROD, delegatów na

okręgowy

zjazd oraz

podejmować

uchwały.

Lista

obecności

stanowi

załącznik

do niniejszego

PRZEWODNICZĄCY

SEKRETARZ
SJI MANDATOWEJ

KOMISJI MANDATOWEJ

~-- . . ,. . „.A~

- ~ --~
(podpis)

(podpis)

1

protokołu.

Po~członków Kom1sii:

2...... ....... ..... .. ........ .. .......... .

· · · · .W!!./ . .

(podpis r

* niepotrzebne skreślić

ewodniczącego Walnego Zebrania)
(Konferencji Delegatów)

Polski Z wiąze k DziałkowcJ
Stowarzyszenie ogrodowe wWars,

ROD "ZACISZE" we Wrocłav1.

....~!:. G?:ą.9.~Ję99, .~:?)..~J-6070 Wrocław
R~~1Rl(ffi)f'99

NIPP °i-19-09-428
PROTOKÓŁ

KOMISJI UCHWAŁ I WNIOSKÓW
WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO
ROD ZACISZE we

Wrocławiu

z dnia 13.04.2019 roku

Na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym ROD obradującym w dniu
13.04.2019 r. roku wybrano Komisję Uchwał i Wniosków, która ukonstytuowała się
w następujący sposób:
Przewodniczący:

Sekretarz:

/U
„ .l4.!„„~
.4.f.:.„.„ .... ,.
/., ~lit
_7;~~
/..
:0..f:J„ „„. „ , (ę.ft:!.. L~
r

,

_/..-?/: •

Członkowie:

1. . ........................................ .
2. ··········································
Komisja Uchwał i Wniosków po wysłuchaniu sprawozdania z działalności
Zarządu, sprawozdania Komisji Rewizyjnej, dyskusji oraz po rozpatrzeniu
wniosków zgłoszonych na Walnym Zebraniu (Konferencji Delegatów) proponuje
Walnemu Zebraniu (Konferencji Delegatów) projekty następujących uchwał w
sprawie:
1. Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD za 2018 r, oraz za
okres kadencji.
2. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok.
3. Udzielenia absolutorium dla Zarządu ROD.
4. Zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej ROD za 2018 r. oraz za okres
kadencji.
5. Ustalenia składów liczbowych zarządu ROD i komisji rewizyjnej ROD.
6. Wyników wyborów do Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej ROD i na delegatów
na okręgowy zjazd.
7. Wysokości i terminu wnoszenia opłaty ogrodowej w roku 2019.
8. Wysokości i terminu wnoszenia opłaty ogrodowej- opłata energetyczna - w
roku 2019.
9. Wysokości i terminu wnoszenia opłaty ogrodowej- opłata wodna - w roku
2019.
IO.Wysokości i terminu wnoszenia opłaty za wywóz śmieci z terenu ROD w roku
2019.
I I .Realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego), w tym partycypacji

12.Zaciągnięcia pożyczki

z Funduszu Samopomocowego PZD.
13 .Planu pracy na 2019 r. i programu działania na kadencję.
14.Preliminarza finansowego na 2019 r.
15. Wprowadzenia monitoringu na terenie ROD ZACISZE.
16 ....... „

.. „ „ . „ ........................... „ . „ „ .... „ „ „ .............. „ .... „ . „ „ ... „ . „ „ ....... „ . „ ...... „ „ ... .

17 ............. „ . „ ......... „

18 ................... „

........... „ „ „ . „ .. „ „ ... „ ........... „ „ .. „ . „ ... „ ..................•..... „ . „ . „ „ „ „

... „ ... „ „ „ . „ „ „ .. „ .... „ .. „ „ „ „ „ . „ . „ . „ „ „ ... „ ... „ „ . „ ..... „ „ „ „ .. „ . „ „ „ „ .. „ „ .

19.„ ..................................... „
Projekty uchwał

.. „ ....... „ ... „ .... „ ..... „ „ „ „ . „ ............ „ ... „ .. „ . „ . „ „ .... „ . „ .. .

stanowią integralną część protokołu.

SEKRETARZ
KOMISJI UCHWAŁ I WNIOSKÓW

PRZEWODNICZĄCY

KOMISJI UCHWAL I WNIOSKÓW

'

·~

................... ... .. ............. .... ..........
(podpis)

Podpisy
1.
2.

członków

(podpis)

Komisji:

·············~··~·~~~

@H.~.~r„

··········~·· ·

(podpis Przew dniczącego Walnego Zebrania)
(Ko ferencji Delegatów)

• **Tylko w przypadku podejmowania inwestycji
** Tylko w przypadku zgłoszenia do Komisji Uchwał i Wniosków projektów
których nie ma mowy w przedłożonych uchwałach.

uchwał

w sprawach, o

UCHWAŁA

I „ „ . „ .... /2019
NR .. „ „ ...

Walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego ROD ZACISZE we Wrocławiu
z dnia 13.04.2019 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności
Zarządu ROD w 2018 roku oraz za okres kadencji

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze (konferencja delegatów), na wniosek Komisji
Rewizyjnej ROD, na podstawie § 64 pkt 1 oraz § 66 pkt 3 Statutu PZD postanawia
zatwierdzić:

sprawozdanie z

działalności Zarządu

ROD za rok 2018.

2. sprawozdanie z

działalności Zarządu

ROD za okres kadencji.

l.

Sprawozdania

stanowią załącznik

PRZE WODNICZĄCY

KOMISJI
UCHWAŁ I WNIOSKÓW

-=

le _ -

.. „. „ . . . „ „ „ .. „ . „ „ „ . „ .. „ „ ..~

(podpisy -

Wr o cław

dnia 13.04. 2019 roku

do niniejszej

uchwały.
PRZE WODNICZĄCY

WALNEGO ZEBRANIA

..

~

(podpis)

..

Polski Zw iązc >: Działkowcó '{"
Stowarzyszer:k" ~:;r;:('dowe wWarsza~1e

ROD "ZAC i~i.E" we Wrocławm

ul. Czackiego 53, 51-607 Wrocław
REGON 007015915-51299 NIP 898-19-09-428
(pieczęć

ROD)

UCHWAŁA

~
NR „„„„ .. „„.„ ... /2019

Walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego ROD ZACISZE we Wrocławiu
z dnia 13.04.2019 roku

w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Zarządu ROD za 2018 rok
Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze (konferencja delegatów), na wniosek Komisji
Rewizyjnej ROD, na podstawie § 64 pkt 3 Statutu PZD postanawia:
Zatwierdzić/nie
składające się

-

zatwietdzw sprawozdanie finansowe

Zarządu

ROD za 2018 rok

z:

/,13 2J'6

.
. po strome
. ak tywow
' 1. pasywow
' I<Wotą /.'//.:,.„.-„ ..... „ .. /„„„'::/..
::f 1'
b1·1 ansu zamy k aJącego
się
zł

rachunku zysków i strat

zamykającego

się

nadwyżką/nięeoborsm-*

„„„„?..J.%.f2„ ... „. zł.

na

kwotę

s

6.

. z F un duszu R OZWOJU
. zamy k aJącego
.
. k wotą .. /.(.t
/ .. : .................
23~ L; z,L
- sprawoz dama
się

· Fun duszu
- sprawoz dama

oswiatowego
- ·
·
·
zamy k aJącego
się

Sprawozdanie finansowe

Zarządu

k wotą .... ~
/ _..... (. ... . .... zł

E.S. u4'

ROD za rok 2018 stanowi

załącznik

do niniejszej

uchwały.
PRZEWODNICZĄCY

KOMISJI
UCHWAŁ I WNIOSKÓW

~

PRZEWODNICZĄCY

WALNE O ZEBRANIA

././

................... ~
(podpis)

Wrocław

dnia 13. 04. 20 J9 roku

*niepotrzebne

skreślić

(podpis)

Polski Zw iązek D ziałkowcó~
Stowarzyszern0 ; ·f' 1d,1we wWarszaw_1e

ROD "ZACIS2.L'. '' we Wrocławiu
ul. Czackiego 53 5i-6r)7 Wrocław
REGON 007015915-51299 NIP898-19-09-428
1

(pieczęć

ROD)

UCHWAŁA

NR

3

.„.„ ...... „ ... „.

/2019

Walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego ROD ZACISZE we Wrocławiu
z dnia 13.04.2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

ustępującemu Zarządowi

ROD

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze (konferencja delegatów), na podstawie § 66
pkt 2 Statutu PZD, na wniosek Komisji Rewizyjnej ROD udziela absolutorium
ustępującemu Zarządowi ROD.
PRZEWODNICZĄCY

KOMISJI
UCH WAŁ I WNIOSKÓW

PRZEWODNICZĄCY

WALNEGO ZEBRANIA

c-~-~
, ,,,,,,,, , , ,, ... .••.•

~

.. „ .....

(podpis)

Wrocław,

dnia 13.04 2019 r.

(podpis)

I ;sl·c .;:_,,„~,-"''· _,z iałkowców
StowarLyszPnw• wwodowe wWarszawie
ROD :2·.'':DC:~.:'." W f) Wrocławi u
ul. Czackiego E, , .51-607 Wrocław
REGON·007G~~9-1-5·5r29g ·NIP S98-19-09-428
11

(pieczęć

ROD)

UCHWAŁA

NR

L/

„ ..... „ .... „ . „ ..

/2019

Walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego ROD ZACISZE we Wrocławiu
z dnia 13.04.2019 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
z działalności Komisji Rewizyjnej ROD
w 2018 roku oraz za okres kadencji

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze (konferencja delegatów), na podstawie § 64
pkt 2 statutu PZD, zatwierdza
1. sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2018 roku,
2. sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD za okres kadencji.

Sprawozdania

stanowią załącznik

PRZEWODNICZĄCY

KOMISJI
UCHWAŁ I WNIOSKÓW

..... ....... ... .Ć:... ..
(podpis)

Wrocław

dnia 13.04. 2019 roku

do niniejszej

uchwały.

PRZEWODNICZĄCY

WALNEGO ZEBRANIA

Polski Związe k Działkowcó~
Stowarzyszenie ogrndirne w.Wars' a~1e

ROD "ZACISZE tf.. · ~ -~ . ·ir:'J
ul. Czackiego 53, 51-6u i ·v;.<)Gia,w
11

REGON 007015.915-512.99 NIP 898-19-09-428
(pieczęć

ROD)

UCHWAŁA

NR

.5

„ .......... „ ......

/2019

Walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego ROD ZACISZE we Wrocławiu
z dnia 13.04.2019 roku

w sprawie ustalenia liczby członków zarządu ROD i komisji rewizyjnej ROD
Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze (konferencja delegatów), działając w
granicach określonych przez § 69 ust. 3 i § 89 ust. 2 Statutu PZD, ustala
następującą liczbę członków organów PZD w ogrodzie:
1.

Zarząd

ROD

2. Komisja Rewizyjna ROD

PRZE WODNICZĄCY

KOMISJI
UCHWAŁ J WNIOSKÓW

(podpis)

Wro cław

dnia 13.04. 2019 roku

- ..... „

!J-..... „ ..

,

członkow

- ..... :-$........ członków

PRZEWODNICZĄCY

WALNEGO ZEBRANIA
(KONFE
I DELEGATÓW)

(podpis)

Polski Zwi.~;_ze k Działko~ c.r--,;~
Stowarzyszenie ogrodowe wWar,·· ··:r:

ROD "ZACISZE" we Wrocb~.'m

ul. Czackiego 53 1 51-607,Wroc.ła~
Pi~e~ op{~~5-51299 NIP 898-18-08-41:8
PROTOKÓŁ

KOMISJI WYBORCZEJ
Walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego ROD ZACISZE we Wrocławiu
z dnia 13.04.2019 roku

Na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym ROD obradującym w dniu
13.04.2019 r. wybrano Komisję Wyborczą, która ukonstytuowała się w
następujący sposób:
Przewodniczący:

. ~ . . k~ . . . . . . .

. AMM.~ . . . .'.f.~.~

Sekretarz:
Członkowie:

2.. .. ...................................... .
Komisja Wyborcza na podstawie propozycji zgłoszonych przez uczestników walnego
zebrania (delegatów na konferencji), przedstawia następujących kandydatów do:
Zarządu

I

ROD

:z/ly~,"ey:„„7.'?.l:<?.'.1!..~

2.

3.
4.

5.

lf!:1:.~. :~; „.~„„.„„„

J~.~~„.~f!.~
.~~„/!.l..0!:.~ .01„qjC
!...~JJ?: „4.:r:t. /b.~~
„

„

7 ..... „ ... „.„ ... „ ... „.„ ... „.„„.„.
8 ...... „.„.„.„„„ ... „„„ .. „„„„„.
9 ..... „ ...... „ ... „„.„.„.„„„„„„ ..
10 .. „„ .... „ .... „ .. „.„„ .. „„„„„„ ..
11.„.„.„ .. „.„ .. „ ... „.„ ... „.„.„„„

6 . . „ .. „.„ ...... „ .. „„„„ .. „.„„„.„.„ .. .

Komisji Rewizyjnej ROD
6 .. „.„.„.„.„ .. „ ... „.„ .. „.„„„„„.
7 .. „„„ .. „„ .. „„ .... „.„„„.„.„„.„
8 ..... „„.„.„ .. „.„.„.„.„„„ .. „„.„
4.

„ ......

„„ ........ „.„ ..... „ ....... „„„ ..

5 . ...... „.„ .... „ ... „„ ... „.„ ....... „ .... „

9 ..... „„.„ ..... „ ..... „.„„„.„.„„ ...

Zgodnie z ustalonym przez Okręgowy Zarząd PZD kluczem wyborczym Komisja
Wyborcza przedstawia następujących kandydatów na delegatów na Okręgowy Zjazd
Delegatów PZD:
1.

fu.ye. MM!.Y.t ... S~+.rv.~li..(~er

2.

„ „ „ „ .... . „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „

PRZEWODNICZĄCY

SEKRETARZ
KOMISJI WYBORCZEJ

KOMISJI WYBORCZEJ

~~

..... ... .

(podpis)

(podpis)

roct:.ise
-członków
~~
.:o~~
2.

„

3.

„„. „

L f.I.~
„„„. ~„„„„

„ ........
•• „.

PRZEWODNICZĄCY

WALNEGO
(KONFERE CJ

BRANIA
ELEGA TÓW)

(podpis)

Wro cław

dnia 13.04. 2019 roku

Polski Zwi_ązek Działkowców

Stowarzyszenie ogrodowe wWarszawie

ROD "~CISZE" we Wrocławiu

ul. Czackiego 53, 51-607 Wrocław
REGON .DOl.015915-Sftgg. ·NIP 898-19-0g-428
(pieczę ć

ROD)

UCHWAŁA NR „„„./;,„„„„ /2019
Walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego ROD ZACISZE we Wrocławiu
z dnia 13.04.2019 roku

w sprawie wyników wyborów do organów PZD
oraz Delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD
(Rejonową Konferencję Przedzjazdową) na kadencję
W wyniku przeprowadzonego głosowania Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze wybrało następujący skład organów PZD w Ogrodzie:

s.

}9TJ:...1Jkir1..r;1,.'r.do.. ł

6 ...... „ .... „

•.. • •

„ ...

„ ................ .

7........ .................................. .

Komisja Rewizyjna ROD
3 ...J!P.?. {?!. ~~ ...7:r«.?T!. ?:.9:~

4 . ......... ........ „

Na Delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD
Przedzjazdową) w wyniku głosowania wybrano:

(Rejonową Konferencję

PRZE WODNICZĄCY

KOM1SJI WYBORCZEJ

~ j tt

···· ··· ····· · · · · · ·· ··~· ·
(podpi s)

... • •.. „ •.••. „ . „ .•...

(podpis)

Polski Zw!2,z<:K Dzi.:dkowcó~
Stowarzyszernr~· O} J\, ,'..; \'t Warszaw_1e
ROD "ZAC IS;~ć. ''' ~e \llrocław1u
"'
r ·'.. ,..t;,.1d).J.
"07 Wroc!:jw
ul. Czacr.fego.;)
.
REGON 007015915-5t:~9 ~: 'G98-1q_r 28
(pieczęć

ROD)

UCHWAŁA NR ........1.......... /2019
Walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego ROD ZACISZE we Wrocławiu
z dnia 13.04.2019 roku

w sprawie wysokości opłaty ogrodowej
i terminu jej wnoszenia w roku 2019

§1
Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze (konferencja delegatów) członków PZD na
podstawie art. 33 ust. 1 i 2 ustawy o ROD oraz § 64 pkt 7 Statutu PZD postanawia,
uchwalić opłatę ogrodową przeznaczoną na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD, a w
s zczegó lności na:
1) wydatki na utrzymanie porządku i czystości,
2) bieżącą konserwację infrastruktury ogrodowej,
3) opłaty za dostawę energii elektrycznej i wody w
ogólnego i infrastruktury ogrodowej ,
4) ubezpieczenia podatki i inne opłaty publicznoprawne,
5) zarządzanie ROD

części

dotyczącej

terenu

w roku 2019 w wy~okości ..... tf?r . ł!J.Q zł od m 2 .powierzchni użytkowanej działki
(w tym
zł partycypacja zgodnie z§ 145 ust.li 2 statutu PZD)

.'!t.c?.8...

Opła~ ogrod9wą

wymienioną

w

... ../( ......G:~.-!!.ę ..'~ ····· ·· ·············· ...

§2
§ 1 wnoszą wszyscy działkowcy w ROD
we ... ?l.'!'P.if..<!-:. 0.~ ... w terminie do dnia 30

czerwca 2019 roku.

§3
Małż onkowie posiadający wspólne prawo do tej samej
w jednym wymiarze.
PRZEWODNICZĄCY

KOMISJI
UCHWAŁ I WNIOSKÓW

działki opłacają opłaty

PRZEWODNICZĄCY

W ALNEG

(KONE

(podpis)
Wrocław

dnia 13.04. 2019 roku

ogrodowe

BRANIA

C

DELEGATÓW)

Polski Związek Oziatkowcó'!"
Stowarzyszenie ogrodowe wWarsmW}e
ROD "ZACISZE" we Wrocławiu
ul. Czack1ego·53;·51·607. Wrocław
REGON 007015915-51-299 NIP 898-19-09-428
(pieczęć

ROD)
UCHWAŁA

NR

B

„ ..... „ ...... „ ...

/2019

Walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego ROD ZACISZE we Wrocławiu
z dnia 13.04.2019 roku
w sprawie podwyższenia świadczeń pieniężnych i nagród wypłacanych z tytułu pracy
społecznej

w ROD

§1
Walne zebranie sprawozdawczo - wyborcze
pkt 7 Statutu PZD oraz §4 ust.3
17 lutego 2015 r. w sprawie
społecznej

Uchwały

członków

podwyższenia świadczeń pieniężnych

działając

na podstawie §64 pkt6 i

nr 36/2015 Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia

świadczeń pieniężnych

w rodzinnych ogrodach

PZD

działowych

i nagród

i nagród

postanawia

wypłacanych

wypłacanych

tytułu

z

podjąć uchwałę

z

tytułu

pracy

pracy

w sprawie

społecznej

w

ROD.
§2

1.

Wysokość

środków

kalendarzowy 2019
osiemdziesiąt zł

2.

finansowych przeznaczonych na
podwyższa się

zł

(słownie:

i nagrody na rok
tysiące

cztery

osiemset

OO groszy).

Łączna wysokość środków

roku

o 4.880,00

świadczenia

wynosić będzie

świadczenia

finansowych przeznaczonych na

9.760,00

zł (słownie: dziewięć tysięcy

siedemset

i nagrody w 2019

sześćdziesiąt zł

OO

groszy).

§3
Decyzję

o podziale

środków

przeznaczonych na

miesięcy zarząd

2019 podejmie na okres 12

świadczenia

i nagrody na rok kalendarzowy

ROD w formie pisemnej

uchwały

po

zasięgnięciu

opinii Komisji Rewizyjnej w ROD.

§4
U chwała

wchodzi w

życie

PRZEWODNICZĄCY

z dniem

KOMISJI

UCHWALIWN~

~

7~-~(podpis

Wrocław

podjęcia.

dnia 13.04.2019 r.

PRZ

O

NICZĄCY

w~~'~
podpis

Polski Związek Działk o wców
Stowarzyszenie ogrodowe wWarszawie

ROD "ZACISZE" we Wrocławi u
ul. Czackiego 53, 51-607 Wrocław
REGON 007015915-51299 NIP 898-19-09-428
( pi e c zę ć

ROD)

UCHWAŁA

9

NR .......... /2019

Walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego ROD ZACISZE we Wrocławiu
z dnia 13.04.2019 roku
w sprawie wprowadzenia monitoringu.

Walne Zebrania Członków ROD ZACISZE we Wrocławiu z dnia 13.04.2019 roku
w celu zapewnienia zwiększenia bezpieczeństwa i porządku w ROD ZACISZE
upoważnia Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego ZACISZE do wprowadzenia na
terenie Ogrodu monitoringu terenów ogólnodostępnych.
Zasady prowadzenia monitoringu będą określone w opracowanym przez Zarząd
ROD „Regulaminie monitoringu w ROD ZACISZE'', uwzględniając przy tym
wymagania ustawy z dnia 1O maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018
r. poz. 1OOO).
„Regulamin monitoringu w ROD ZACISZE" zostanie
Ogrodu oraz na stronie www Ogrodu.

udostępniony

na tablicach

ogłoszeniowych

PRZEWODNICZĄCY

KOMISJI
U CHWAŁ I WNIOSKÓW

~~
~~

...... ......

..

- (podpis)

Wrocław

CY
NIA

dnia 13.04. 2019 roku

(podpis)

Polski związek OziałkowcóY'J
Stowarzyszenieogrodowe wWars?.aw_1e

ROD "ZACISZE" we Wrocławiu
ul. Czackiego 53, 51-607 Wrocław

Załąc=nik

REGON 007015915-51299 NIP 898-19-09-428
( pieczęć

nr 4 do uchwały nr 25512015
Pre::ydium KR PZD
=dnia I paźd=iernika 2015 r.

ROD)

40

,Z,()19

UCHWALA NR .„.„ .... I ........... .

Walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego ROD ZACISZE we Wrocławiu
z dnia 13.04.2019 roku
W SPRAWIE WNIOSKU O PRZYZNANIE DOTACJI
Z FUNDUSZU ROZWOJU ROD
W związk11 z uchwałą nr .ql!?:łf
~nego Zebrania ROD ZACISZE we Wrocławiu z
dnia 22.dlrfi r. w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja
rozbudowa sieci energetycznej na Kolonii Czarna Woda" postanawia się co następuje:

1 .

1.

Upoważnia się zarząd

ROD ZACISZE we Wrocławiu do wystąpienia z wnioskiem o
udzielenie dotacji z krajowego* lub okręgowego* Funduszu Rozwoju ROD na

powyższą inwestycję .

2. Dotacja podlega zwrotowi w przypadku, gdy ROD nie wykorzysta dotacji , wykorzysta
dotacj ę niezgodnie z jej przeznaczeniem, nie rozliczy dotacji lub wobec ROD, w ciągu
5 lat od przekazania dotacji na rachunek bankowy ROD zostanie podjęta uchwala o
wyodrębnieniu w rozumieniu art. 70 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o
rodzinnych ogrodach działkowych .
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY

KOMISJI
UCHWAL I WNIOSKÓW

podpis

Wrocław

dnia 13.04. 2019 roku

* ni epotrzebne skreś li ć

PRZEWODNICZĄCY

W ALN

ZEBRANIA

Polski Związek Działkowcó'?'
Stowarzyszenie ogrodowe wWarszawie

ROD "ZACISZE" we Wrocławiu

ul. Czackiego 53, 51-607 Wrocław
(~ ~915-51299 NIP 898-19-09-428
UCHWAŁA

j_J

NR ... ..... .. /2019

Walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego ROD ZACISZE we Wrocławiu
z dnia 13.04.2019 roku
w sprawie zaciągnięcia

pożyczki

z Funduszu Samopomocowego

W związku z uchwałą nr .~/ Z0/7' Walnego Zebrania Członków ROD ZACISZE we
Wrocławiu z dnia l.2.di . 17 roku w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn.
„Modernizacja i rozbudowa sieci energetycznej na Kolonii Czarna Woda",
postanawia

się

co

następuje:

Upoważnia się Zarząd

ROD ZACISZE we Wrocławiu do wystąpienia z wnioskiem
o udzielenie pożyczki z Funduszu Samopomocowego na powyższą inwestycję w
wysokości do . .1.f:.J?.'?.(.X... zł. Proponowany okres spłaty określa się na 2 lata od
dnia wypłacenia kwoty pożyczki.
Uzasadnienie:
1. Walne Zebranie Członków ROD ZACISZE we Wrocławiu dla zabezpieczenia
środków dla możliwie najszybszego wykonania inwestycji (zamierzone wykonanie w
roku 2019) upoważnia Zarząd ROD ZACISZE do zaciągnięcia pożyczki z Funduszu
Samopomocowego, w wysokości niezbędnej do uzupełnienia środków potrzebnych
do jej zrealizowania.
2. Zobowiązuje się Zarząd ROD ZACISZE do spłaty zaciągniętej pożyczki w terminach
i ratach ustalonych w uchwale Prezydium Krajowej Rady PZD w sprawie udzielenia
pożyczki.

Upoważnia się Zarząd ROD ZACISZE do złożenia oświadczenia, w którym Zarząd
ROD akceptuje możliwość dokonania przez okręgowy zarząd PZD blokady rachunku
bankowego ROD, w przypadku zalegania ze spłatą co najmniej trzech kolejnych rat
pożyczki oraz braku złożenia wyjaśnień wskazujących przyczyny zalegania ze spłatą
w/w pożyczki.
4. W przypadku podjęcia uchwały o wyodrębnieniu się ROD, stosownie do art. 69 ust.
1 lub art. 73 ust. 4 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o ROD, zobowiązuje się
stowarzyszenie ogrodowe do spłaty pożyczki zaciągniętej przed dniem podjęcia
uchwały o wyodrębnieniu się ROD.
5. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

3.

PRZEWODNICZĄCY

KOMISJI
UCHWAŁ I WNIOSKÓW

--/7~----

~-_L/:========----(podpis)
Wrocław

dnia 13.04. 2019 roku

.

.

k Działkowców

Po\sk1 Zw1.ą;~rodowe wwarszawie

Stowa~yZAsze~~SZE" we Wrocławiu
ROD . 53 51 607 Wrocław

ul. Czackiego ,' - 898-,9-09-428
REGON 001G~6915rS.1299. N\P..········
(pie czę ć

ROD)

UCHWAŁA

NR

-12.;

„„„.„„„„.„„

/2019

Walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego ROD ZACISZE we Wrocławiu
z dnia 13.04.2019 roku

w sprawie planu pracy na 2019 rok

i programu działania na okres kadencji 2019 - 2022

Walne zebranie sprawozdawcze, na podstawie § 64 pkt 6 oraz § 66 pkt 1 Statutu
PZD, postanawia przyjąć:
1. Plan pracy na rok 2019,
2. Program działania na kadencję 2019-2022.

P Ian pracy 1 program
niniejszej uchwały.

działania

PRZE WODNICZĄCY

KOMISJI
U CHWAŁ I WNIOSKÓW

(podpi s)

Wro cław

dnia 13.04. 2019 roku

na

kadencję

2019-2022

stanowią załącznik

PRZE WODNICZĄCY

WALNEGO

RANIA

do

Polski Związek Działkowców
Stowarzyszenie ogrodowe wWarszawie

ROD "ZACISZE" we Wrocławiu
ul. Czackiego 53, 51-607 Wrocław
REGON 007015915-51299 NIP 898-19-09-428
UCHWAŁA

/3

NR .................... /2019

Walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego ROD ZACISZE we Wrocławiu
z dnia 13.04.2019 roku

w sprawie preliminarzy finansowych na 2019 rok
Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze (konferencja delegatów) na podstawie § 64
pkt 6 statutu PZD, postanawia przyjąć:
1) preliminarz finansowy działalności statutowej na 2019 rok zamykający się po stronie
... 4,&,„ f?/.(1.t ..25 .... ...... zł
przychodów kwotą
i kosztów kwotą
.... !J..f.-.:.1/::f.<fi'.;.. <f?.?........... zł .
Rezerwa stanowi
./.~/!J..1
zł.
2) preliminarz Funduszu Rozwoju ROD
a) bilans otwarcia
/.~ ~5.~.J.~
zł
b) planowane przychody
......<2.P.: ..!~<?1..
zł
c) planowane koszty
a2 ..... zł
d) planowany stan na 31.12.2019 r.
„„~.S.&.~ :?.(1 ....... zł.
3) preliminarz Funduszu Oświatowego
a) bilans otwarcia
................ff!.--/;.O..d. .......... zł
b) planowane przychody
............./ć?.8. a:.?........... zł
c) planowane koszty
...............J. 4?.4. d?2. .......... zł
d) planowany stan na 31.12. 2019 r ................ 3.'.<2:{
zł.

......

.. „!/.1...... „....
.....

..

........

.„.„. ........ 7«.?2...

P.?? .........

.r!?.f... ..........

Preliminarze finansowe
PRZEWODNICZĄCY

stanowią załącznik

KOMISJI

UCHWAŁ I WNIOSKÓW

(podpis)

Wrocław

dnia 13.04.2019 r.

do niniejszej

uchwały.

PRZEWODNICZĄCY

(KONFERENC

WALNEGO ZEBRANIA
LEGATÓW)

