UCHWALA lt[r' SIXI]2016
Krajlovrej Rady PolskiegrolZwiqzku Dzialkowc6w
z dnia 15 gruLdinia2016 r.
w sprawie walnych zebrufi s:praw,ozdawc4tch
w 2017 r.
Krajowa Rada Polskiego zwiqzlil Dziall.:ou,c6wuznaje, Le w 2017 . walne

zebraniabgdq szczeg6lniewazne dla dziall<ovrc6w,
RoD, jak i calego

skiego
zwiqzlu Dzialkowc6w. Z uwagi na powstal4 sytuacjgwok6l polskiego wi4zku
Dzialkowc6w, niezmiernie istotne staje sig sprawne i zgodne z pra
Statutem PZD przeprowadzenie walnyr;h zebrart sprawozdawczych

Walne zebruniejest bowiem najwyzs,4rmorganem w ROD i

ofaz

ROD.
jmuje

najistotni ejsze>decyzje dotyczqce funkc;ionovrania ogrodu i fi nansowa ra
Jego
dzialalnoSci. JednoczeSniejest okazjQ do spotkan z najlicnriejszym gronem
dziakowc6w i umoZliwia podejmowanie na szerokim forum naji
ejszych

spraw - zar6,tvnodla dziahkowc6w,
jak i polskiegozw\qzkuDzialk

zasad.,yodbywania walnych zebraftw ROD) zawartesq w wyty czrrych

przezKrajowrtrRadgPZD w 2015r. i prz:"ek:azitnych
do wszystkichR
sQ one o obowi4zuj4cy Statut PZD, kt6ry ustanawiawymogi
zwolywania orazprzeprowadzaniawalnyctr zebran.
KrajowaRaderPZD n{raca s:igdo zarzqdowR.oD by przy zwotywaniu
zebrai przestrzegaly zasadustalonych Statuteffi,w szczeg6lnoScico
zawiadomienia,jak i terminu.

danych
Oparte
azqce
nych

formy

ustalaj4c datg i godzing walnego zel6raniit nareiry kierowad sig
uzyskania mo2liwie najv,ryhszej frelovencji. Krajowa Rada pzD

za szez,eg6lnie
istotne, by jak najwigkszarli'czbauprawnionychdzi
braLa udzial w walnych zebraniachi tyrn samym miala realny wptyw
na funkcjonowanie ogrodu araz mohliwoSdprozyskiwaniainformacji
temat
'Z'wiqzla
jak
zar6wno sytuarcjiROD,
i Polskiego
Dzialkowc6w.
Zarzqdy powirnny zitdbal o to, by walne tze;lraniaodbywatysig w odpo iednich
warunkach zapewniaj4cych mo2liwoSi uczesitniczeniajak najwigksze liczby
dzialkowc6w oraz mo2liwoS6 przeprowaclzimiilobrad.
Krajowa R-adaPZD zalecawszystkim zurzqdo,mROD, by zapraszaj4c walne
zebrania wykorzystywai poczt6wkg wydrukowanq przez Krajow4
PZD
i dostenczon1bezplatniedo okrgg6w. Poclzt6rvkazawierc wszystkie ni
ne
elementywymaganeprzez StatutPZD.

Materialy na walne zetrraniilpowinny 16ycptrzygotowane
poprawnie, zar6wno
pod wzglgdemmerytoryczny'm,jak
i fonnalnrrm.powinnyby6 oneudostgpniane
w takich godzinach i drriach, aby kahdy dzialkowiec mial mo2liwo5 t zaponta(,

sig z ich treSciQ. Sz:,czegolnquwagg naulezy ztttrdcic na zanrajanrianie
dzialkowc6w zplanami finansowymi i inu,estycyjnymi w ROD. Dzialkowcy nie
powinni by6 nimi zaskakiwanina walnych zelrraniach.
Krajowa Rada PZD z:.wracasig r6wnirez do zarz4d6w RoD i okrgg6w,
by wzajernnie uzgadnialy terminy waln'ych zebran w RoD, tak by walne
zebtaniew kazdym ROD odbywalo sig z udzirilemprzedstawicielaokrggu.
Krajowa Rada PZD zwracar;ig do zarzeddrw.RoDoraz okrgg6w, by zwotywali
i przeprowadzali walne zebraniaze szczeg6lnymposzanowaniemstatutowych
wymog6w, tak aby dzialkowrlymieli poczuciedbalo6ciprzezorgany ROD o ich
prawa i pozostawaliw przekonaniuo pod,rjrrLowaniu
przez wszystkiejednostki
organizacyjnePZD dzial:aiw'interesie kzDdegodzialkowca i calego Zwi4zku.
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UCHWALA lt{r, 9tXll20l6
Kraj owejiRady Polskiegro it;ryl4z,LuDzialkowc6w
z dnia 15 grudnia 2016r.
w sprawiewysokoflc:i
i podzialuskladh:icirJonkowskiej
w pZD w .2017r,.
KrajowaRadaPolskiego2LwirykuDzialkovrc6w, dzialajqcnapodstawie 143ur;t.1-3
$
StatutuPZD, postanawia
:
$1
1. Ustalidna20l'irr. skladkgc:zlonkowsk4
w wysokoSci
6 zl(szes6,zlotych).
2. w przypadku,gdy czlonkamiPZD sE oboje:malzonkowie,kazd:yz nich oplaca
skladkgw 2011tr. w wysokoSci3 zl (tr4gz:lote).
3. Postanowieniaust. I i 2 maj} zastosorvanie
do osoby, kt6ra w 21017r. jest
czlonkiemzvvyczajnyrnlub wsp6ldziala-j
4cyrnL.

s2

l. Z zastrzeheniem
ust. 2 ustala sig nastr;puj4oypodzialskladki czlonkowskiejw
2017r.:
1) rodzinnyogr6drlzialkowy
I00Yo,
2) jednostkaterenowa
0o ,
3) jednostkakrajovra
0%.
2. W przypadku czlonka wsp6ldzialaj4cego100(%sktadki czlonkowskiej pozostajew
dyspozycji rodzinnego ogrodu dzialkowego, kt6rego zarz4dpodj4l uchwalg o
przyjgciu w poczetczlonk6,wwsp6tdzialaj4cychzgodniez $ 17 StatutuPZD.

s3

jest przeznaczonana nealizacjl cel6w statutowych.
Skladka czlonkowsJka

s41
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjgcia.
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Warszawa, dnia I.l grudnia 2'016r.
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