Trzecie posiedzenie Prezydium Okręgowego Zarządu Opolskiego PZD
w Opolu w dniu 23 marca 2012r.

W dniu 23 marca 2012 odbyło się trzecie posiedzenie Prezydium
Okręgowego Zarządu Opolskiego PZD w Opolu, w którym uczestniczyli
członkowie Prezydium w pełnym składzie oraz Przewodniczący Okręgowej
Komisji Rozjemczej PZD. Obradom przewodniczyła Prezes OZO PZD.
Tematyka obrad obejmowała między innymi:
aktualną sytuację w Związku po IX Zjeździe Delegatów PZD,
relację z narady prezesów Okręgowych Zarządów zorganizowaną przez
Krajową Radę PZD w Warszawie,
przyznanie dotacji finansowych dla ROD z Funduszu Rozwoju ROD,
zwrotu na rzecz gminy gruntu wchodzącego w skład ROD ,,Brzeg”
w Brzegu,
wyrażenie zgody na realizacje zadania inwestycyjnego dla ROD ,,Relax”
w Brzegu,
korekta powierzchni działek uprawianych przez działkowców w 2011r.
w ROD dla celów składkowych,
stwierdzenie aktualnej powierzchni, ilości i numerów działek wchodzących
w skład ROD dla 9 ogrodów działkowych,
okresową informację z przebiegu walnych zebrań sprawozdawczych w ROD,
przyjęcie programu modernizacji działek w rodzinnych ogrodach
działkowych,
przyjecie sprawozdań finansowych ROD za 2011 rok z 19 ROD oraz
preliminarzy finansowych na rok 2012 z 19 ROD,
przyznanie odznak PZD dla aktywu ROD,
sprawy różne.
Poza sprawami organizacyjno - statutowymi jednym z najważniejszych
tematów posiedzenia było przedstawienie aktualnej sytuacji w Polskim Związku
Działkowców. Uznano, że najważniejszym zadaniem jest obrona ustawy
z dnia 8 lipca 2005r. o rodzinnych ogrodach działkowych, bowiem dopuszczenie
do zmian w ustawie może spowodować utratę praw i przywilejów
wypracowanych przez dziesiątki lat przez rodziny działkowe. Członkowie

Prezydium OZO podjęli stanowisko w obronie ustawy o ROD z 8 lipca 2005r.
skierowane do Ministra Infrastruktury Pana Sławomira Nowaka.
Prezes OZO zrelacjonowała odbytą w dniach 15-16 marca 2012r. naradę
prezesów Okręgowych Zarządów, która odbyła się w Krajowej Radzie PZD.
W oparciu o ustalenia narady przedstawiła członkom Prezydium najważniejsze
zadania do bieżącej realizacji:
dalszą obronę ustawy o ROD i Związku przez wszystkie struktury PZD
oraz przez działkowców,
- wdrożenie programu modernizacji działek przez wszystkie zarządy ROD,
- przeprowadzenie pokazów wiosennego cięcia drzew i krzewów
owocowych obejmujące wszystkie ogrody działkowe,
- bieżąco aktualizować stronę internetową OZO o dane dotyczące
działalności Okręgowego Zarządu i ROD oraz zamieszczać informacje
Krajowej Rady PZD,
- dalsze podejmowanie działań zmierzających do promowania historii
i działań Związku.

Realizacja programu Prezydium OZO PZD w Opolu została uwieńczona
podjęciem 18 uchwał, w tym
13 uchwał w sprawach inwestycyjny,
3 organizacyjne, 2 finansowe oraz 1 stanowisko w obronie ustawy o ROD.
/-/ Biuro OZO PZD w Opolu

