Uchwała Nr 3/IV/2016
Okręgowego Zarządu Świętokrzyskiego
Polskiego Związku Działkowców w Kielcach
z dnia 8 czerwca 2016 roku
w sprawie przebiegu walnych zebrań sprawozdawczych w rodzinnych ogrodach
działkowych województwa świętokrzyskiego w roku 2016.
Polski Związek Działkowców Okręgowy Zarząd Świętokrzyski w Kielcach
stwierdza, że kampanię walnych zebrań sprawozdawczych w Rodzinnych Ogrodach
Działkowych z terenu działania Okręgu należy ocenić pozytywnie.
Na sprawny jej przebieg miały wpływ wytyczne w sprawie przeprowadzenia
zebrań sprawozdawczych w rodzinnych ogrodach działkowych w latach 2016-2018,
stanowiące załącznik do Uchwały Nr 335/2015 Prezydium Krajowej Rady Polskiego
Związku Działkowców z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia
wytycznych określających zasady odbywania walnych zebrań sprawozdawczych w
ROD w okresie niniejszej kadencji w PZD oraz wzorów druków niezbędnych do
przeprowadzenia tych zebrań.
Znakomita większość walnych zebrań sprawozdawczych obsłużona została
przez przeszkolonych członków Okręgowego Zarządu Świętokrzyskiego oraz
pracowników Biura Okręgu. Pozwoliło to na dokładne zapoznanie działkowców z
tematami, które dla PZD są aktualnie najważniejsze. Poruszano przede wszystkim
kwestię zamieszkiwania oraz budownictwa ponadnormatywnego w ROD, którą
nagłośnił w swych pismach Rzecznik Praw Obywatelskich. Jego działania zamiast
stać na straży praw i wolności obywateli – wydają się zmierzać w zupełnie
przeciwnym kierunku – zwłaszcza w stosunku do działkowców. Działania Rzecznika
były więc podczas zebrań szeroko dyskutowane, a działkowcy szczególnie
zaniepokojeni byli sugestiami dotyczącymi konieczności zmian w ustawie o ROD.
Swój niepokój i dezaprobatę wobec działań Rzecznika a także słowa poparcia dla
ustawy działkowej wyrażali w podejmowanych licznie stanowiskach i listach.
Na większości zebrań poruszano także dwa nie mniej ważne zagadnienia, tj.
konieczność szerszego otwarcia ROD dla członków społeczności lokalnych w
ramach realizacji projektu popularyzacji i otwierania ROD na mieszkańców miast
oraz możliwość pozyskania środków finansowych z Regionalnych Programów
Operacyjnych czy też Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej. Tak pozyskane środki mogłyby bowiem skutecznie wpłynąć na poprawę
stanu zagospodarowania wielu ogrodów działkowych, co z kolei przyczyni się do
wzrostu atrakcyjności i funkcjonalności rodzinnych ogrodów działkowych.
Pozostałe tematy dotyczyły głównie spraw bieżących, związanych z
codziennym funkcjonowaniem ROD jak choćby problemy z sieciami
wodociągowymi czy ubytkami w energii. Dystkutowano także oczywiście nad

inwestycjami i remontami niezbędnymi w ROD by stawały się one miejscami coraz
bardziej przyjaznymi dla mieszkańców miast i nowoczesnymi.
W znakomitej większości Zarządy ROD były dobrze przygotowane do
przeprowadzenia zebrania, posiadając rzetelnie sporządzoną dokumentację
sprawozdawczą – podobnie jak Komisje Rewizyjne ROD. Dzięki temu zebrania
przebiegły sprawnie i bez uciążliwych zakłóceń.
Polski Związek Działkowców Okręgowy Zarząd Świętokrzyski w Kielcach
składa niniejszym podziękowania dla Prezesów Zarządów ROD, członków
ogrodowych
Komisji
Rewizyjnych,
członków
Okręgowego
Zarządu
Świętokrzyskiego PZD, za podjęty trud i zaangażowanie w kampanię walnych zebrań
sprawozdawczo-wyborczych i przyczynienie się do przeprowadzenia ich w sposób
sprawny i zgodny z przepisami związkowymi.
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