
Stanowisko

lX Okrggoweg o Zjazdu Delegat6w Polskiego Zwiqzku Dzialkowc6w w Poznaniu
z dnia 13 czerwca 2015r. w sprawie dzialalnoSci inwestycyjno-remontowej

w ROD

Na wyglqd naszych ogrod6w bardzo du2y wplyw ma jako56 i stan

infrastruktury ogrodowej. Jej wyglqd najlepiej Swiadczy o dbalo6ci i zapobiegliwo6ci

zarzqd6w i catej spolecznoSci dzialkowej. W bardzo wielu ogrodach podejmowane sq

przez walne zebrania decyzje o budowie, modernizacji lub remontach infrastruktury

ogrodowej. Te jak najbardziej sluszne decyzje finansowane sq gt6wnie ze Srodk6w

pochodzqcych z partycypacji dzialkowc6w oraz wsparcia dotacjami ze Srodk6w

Funduszu Rozwoju bqdqcego w dyspozycji OZPZD.

Nowa ustawa o ROD stwarza warunki prawne do ubiegania sig pzez zatzqdy

ROD o uzyskanie dotacji ze Srodk6w organ6w administracji rzqdowej i jednostek

samorzEdu terytorialnego. Jednostki samorzqdu terytorialnego mogq ubiega6 sig o

dotacje celowe z bud2etu pafistwa na realizacje inwestycji rozwojowych w ROD.

lstniejq r6wniez mo2liwo6ci prawne korzystania ze 5rodk6w unijnych funduszy

strukturalnych.

Dlatego te2 konieczne bgdzie podjqcie starari przez zarzqdy ROD, przy

udziale i pomocy OZ PZD w Poznaniu, o uzyskanie takiego wsparcia finansowego.

Uzyskane z tego 2r6dla fundusze, ptzeznaczone na konkretne inwestycje, remonty

lub modernizacje infrastruktury ogrodowej dajq szanse na znaczne zintensyfikowanie

tych dziatai co w efekcie poprawi wyglqd i estetykg ogrodu.

Aby wydatkowane Srodki z funduszy unijnych slu2yly wigkszej liczbie czlonk6w

spolecznosci lokalnej, co daje wigkszy argument w staraniach o ich uzyskanre,

trzeba zakladae tworzenie czg6ci wsp6lnej ogrod6w dostgpnej dla lokalnej

spoleczno6ci. Partnerstwo i wspolpraca z gminami przy organizaqi cyklicznych

malych imprez, wydarzeri integracyjnych na terenach wsp6lnych, organizacja lekcji

edukacji ekologicznej dla dzieci i mlodzie2y to dodatkowe uzasadnienie do
pozyskiwania funduszy gminnych.

Konieczne jest zapoznanie sig przez zarzqdy ROD z obowiqzujqcymi w tym

zakresie procedurami, aby przy fachowym wsparciu Okrggowego Zazqdu pZD

starania o pozyskanie srodk6w byly skuteczne. Tym bardziej , 2e zwiqzkowe t6dla



dofinansowari bgdq coraz bardziej ograniczone.

Potzeby w tym zakresie sq jeszcze ciqgle bardzo du2e. To sig samo nie zalatwi,
trzeba, wigc ,,zakasa6 rgkawy", aby swym wyglqdem i funkcjonalnosciq nasze ogrody
godne byty miana ogrod6w XXI wieku.
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