
UCHWAŁA  NR   9/2015 

PREZYDIUM OKRĘGOWEGO ZARZĄDU  

POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW W LEGNICY 
z dnia 26 lutego 2015 r. 

 

w sprawie zasad i kryteriów udzielania i rozliczania dotacji rodzinnym ogrodom działkowym 

z okręgowego Funduszu Rozwoju ROD przez Okręgowy Zarząd PZD w Legnicy 
 

Prezydium Okręgowego Zarządu PZD w Legnicy, działając na podstawie § 46 Statutu PZD, 

z uwzględnieniem uchwały nr 3/XXIV/2015 Krajowej Rady PZD z dnia 15 stycznia 2015r. 

w sprawie zasad funkcjonowania Funduszu Rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych w PZD 

oraz realizując postanowienia § 10 uchwały nr 22/2015 Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 

15 stycznia 2015r. postanawia wprowadzić zasady i kryteria udzielania i rozliczania dotacji 

z okręgowego Funduszu Rozwoju ROD.  
 

      § 1 

1. Dotację z okręgowego Funduszu Rozwoju ROD udziela Prezydium Okręgowego Zarządu PZD. 

2. Dotacja udzielana jest dla ROD na realizację konkretnego zadania inwestycyjnego 

lub remontowego (zwanego dalej „zadaniem”).. 

3. Rodzinny ogród działkowy, który otrzyma dotację z Funduszu Rozwoju ROD zobowiązany jest 

do jej wykorzystania zgodnie z celem na jaki została udzielona oraz do jej rozliczenia.  

4. Nadzór nad realizacją zadania na które udzielona została dotacja oraz nad wykorzystaniem 

i rozliczeniem dotacji sprawuje Prezydium Okręgowego Zarządu PZD. 
 

 

      § 2 

Dotacje przyznawane mogą być w szczególności na: 

1) Uzupełnienie brakujących środków przy zadaniach o krótkim cyklu realizacji, 

2) Dofinansowanie końcowego etapu robót z przeznaczeniem na materiały, prace specjalistyczne 

i sprzęt, 

3) Uzupełnienie brakujących środków na czynności zapobiegające powstaniu znacznej szkody 

w infrastrukturze ROD i zapewnieniu bezpieczeństwa, wymagające podjęcia uzasadnionych działań 

w trybie natychmiastowym.  

4) Dofinansowanie remontów lub odtworzenia infrastruktury ROD, uszkodzonej lub zniszczonej 

w skutek powodzi lub innych klęsk żywiołowych.  
 

      § 3 

Priorytetem w udzielaniu dotacji objęte są ROD: 

1) Zaliczane do ogrodów o standardzie poniżej podstawowego i podstawowym, o małej liczbie 

działek rodzinnych, z ograniczonymi możliwościami finansowymi działkowców, 

2) Realizujące obiekty, które służyć będą również innym ogrodom z danej miejscowości, jak np. 

ujęcia wody, trafostacje, odwodnienia itp., 

3) Udostępniające nieodpłatnie obiekty na rzecz działalności szkoleniowej i statutowej innych 

ROD i OZ PZD (np. świetlice, domy działkowca, itp.), 

4) Realizujące zadania w systemie gospodarczym. 
 

      § 4 

Prezydium OZ PZD udziela dotacji dla ROD na realizację zadania na podstawie prawidłowo 

sporządzonego wniosku zarządu ROD, przesłanego do OZ PZD.  

Wniosek winien uwzględniać spełnienie przez zarząd ROD wymagań odnośnie realizacji robót, 

a wynikających z prawa budowlanego i innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego 

w danej materii oraz obowiązujących w PZD procedur w sprawie inwestycji i remontów 

w rodzinnych ogrodach działkowych. Wzór druku wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej 

uchwały. 
 

      § 5 

Zarząd ROD może ubiegać się o dotację na realizację zadania, wynikającego z uchwały walnego 

zebrania, po włączeniu go do planu inwestycji i remontów okręgowego zarządu PZD. 

 

 



 
 

      § 6 

Dotacja dla ROD ze środków okręgowego Funduszu Rozwoju ROD, za wyjątkiem dotacji o których 

mowa w § 2 pkt 3 i 4 niniejszej uchwały, może być udzielona dla ROD raz na trzy lata. Po upływie 

minimum trzyletniego okresu od daty przyznania poprzedniej dotacji, ROD może ubiegać się 

o kolejną dotację, o ile poprzednia została prawidłowo i terminowo rozliczona. 
 

      § 7 

1. Zarząd ROD może ubiegać się o dotację na realizację danego zadania od jednej jednostki 

nadrzędnej PZD. 

2. Wysokość dotacji udzielonej dla ROD jest uzależniona od środków jakimi dysponuje OZ PZD, 

rodzaju, wielkości i wartości zadania, wysokości udziału środków własnych ROD oraz 

partycypacji działkowców w finansowaniu zadania, lecz nie wyższa niż 30 % wartości zadania 

określonego we wniosku. 

3. Zarządy ROD, składając wniosek o dotację muszą wykazać wartość już poczynionych nakładów 

lub, przy zadaniach o krótkim cyklu realizacji, wartość posiadanego zabezpieczenia finansowego 

na dane zadanie, przy czym środki pochodzące z dotacji mogą być przeznaczone na zakup 

materiałów, prace specjalistyczne i sprzęt. 

4. Przyznanie dotacji na rzecz ROD następuje na podstawie uchwały Prezydium OZ PZD. 

Przekazanie dotacji następuje poprzez wpłatę środków na wskazane we wniosku konto bankowe 

ROD. 
 

      § 8 

1. Rozliczenie dotacji dokonuje zarząd ROD. 

2. Podstawą do Rozliczenia dotacji są kserokopie faktur i rachunków poświadczonych za zgodność z 

oryginałem, właściwie opisane pod względem merytorycznym i rachunkowym i podpisane przez 

osoby upoważnione w ROD oraz protokół odbioru robót. 

3. Nadzór nad prawidłowością wydatkowania środków oraz celowością ich wykorzystania przez 

ROD sprawuje Prezydium OZ PZD. 

4. Rozliczenie dotacji następuje do wysokości udzielonej dotacji 

5. Dotacja niewykorzystana lub wykorzystana niezgodnie z celem przeznaczenia podlega zwrotowi. 

6. Dotacja podlega zwrotowi, jeżeli w ciągu 5 lat od otrzymania dotacji ROD który otrzymał dotację 

wyłączy się ze struktur PZD na podstawie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach 

działkowych. Termin 5 lat liczony jest od dnia przekazania dotacji na rachunek bankowy ROD 

do  dnia podjęcia uchwały o wyodrębnieniu ROD, o której mowa w art. 70 ust. 2 pkt. 2 ustawy 

o ROD. 

7. Rozliczenie dotacji następuje do dnia określonego w uchwale Prezydium OZ PZD o jej 

przyznaniu. 

8. W uzasadnionych przypadkach Prezydium OZ PZD, na wniosek zarządu ROD, może przedłużyć 

termin rozliczenia dotacji, nie dłużej niż o 6 miesięcy. 
 

      § 9 

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

2. Traci moc uchwała nr  39/2007 Prezydium Okręgowego Zarządu PZD w Legnicy z dnia 29 maja 

2007r. w sprawie udzielania dotacji rodzinnym ogrodom działkowym z Funduszu Rozwoju 

Rodzinnych Ogrodów Działkowych przez Okręgowy Zarząd PZD 

 

 
 

 SKARBNIK                  PREZES 
 OZ PZD w Legnicy        OZ PZD w Legnicy 

 
   Ryszard Kucharski              Antoni Molka 

 

 

 

 

Legnica, dnia 26  lutego 2015 r.  


