UCHWAŁA NR 11/III/2015
KRAJOWEJ RADY POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW
z dnia 1 października 2015 r.
w sprawie zasad funkcjonowania Funduszu Rozwoju
Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Polskim Związku Działkowców
Na podstawie § 155 statutu PZD Krajowa Rada PZD postanawia:
§1
Fundusz Rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Polskim Związku
Działkowców, zwany dalej „Funduszem”, jest funduszem celowym, którego środki są
przeznaczone na finansowanie działań inwestycyjnych w PZD, w szczególności
kosztów zakładania, zagospodarowywania i modernizacji rodzinnych ogrodów
działkowych.
§2
Fundusz dzieli się na:
a) Fundusz krajowy – zarządzany przez Prezydium Krajowej Rady PZD
b) Fundusze okręgowe - zarządzane przez prezydium okręgowego zarządu PZD
c) Fundusze rodzinnych ogrodów działkowych (ROD) - zarządzane przez zarząd
ROD.
§3
Dochody Funduszu stanowią w szczególności:
1. we wszystkich jednostkach organizacyjnych PZD:
a) dotacje zewnętrzne,
b) darowizny, spadki i zapisy,
c) odpisy z działalności statutowej,
d) odpisy z innych funduszy celowych,
e) środki z wykorzystania majątku PZD,
f) środki finansowe przekazywane na ten Fundusz przez członka wspierającego.
2. w jednostkach terenowych:
a) odszkodowania należne PZD za infrastrukturę ogrodową z tytułu likwidacji
rodzinnego ogrodu działkowego lub jego części,
b) odszkodowania należne PZD za prawo PZD do gruntu z tytułu likwidacji
ROD lub jego części w przypadku odtwarzania ROD lub jego części,
c) dotacje i inne środki na realizację inwestycji lub remontów otrzymane od
jednostki krajowej PZD.
3. w rodzinnych ogrodach działkowych:
a) dotacje i inne środki na realizację inwestycji lub remontów otrzymane od
jednostki krajowej lub terenowej PZD.

b) opłaty ogrodowe w części przeznaczonej na inwestycje, remonty i bieżącą
konserwację infrastruktury ogrodowej wpłacane jednorazowo przez nowych
działkowców (§ 147 ust. 1 pkt. 1 statutu PZD)
c) opłaty ogrodowe w części przeznaczonej na inwestycje, remonty i bieżącą
konserwację infrastruktury ogrodowej.
§4
Środki Funduszu mogą być wykorzystane:
1. z Funduszu krajowego na pokrycie kosztów:
a) nabywania praw do gruntów pod rodzinny ogród działkowy,
b) remontów, modernizacji, budowy i bieżącej konserwacji budynków, budowli i
urządzeń stanowiących własność PZD, również poprzez przekazywanie
dotacji na ten cel do Funduszu okręgowego lub ROD,
c) odtwarzania likwidowanych i zakładania nowych rodzinnych ogrodów
działkowych, również poprzez udzielanie dotacji na ten cel do Funduszu
okręgowego lub ROD,
d) zatrudnienia pracownika do spraw inwestycji.
2. z Funduszu okręgowego na pokrycie kosztów:
a) nabywania praw do gruntów pod rodzinny ogród działkowy,
b) remontów, modernizacji, budowy i bieżącej konserwacji budynków, budowli
i urządzeń stanowiących własność PZD, również poprzez udzielanie dotacji
na ten cel do Funduszu ROD,
c) odtwarzania likwidowanych i budowę nowych rodzinnych ogrodów
działkowych,
d) zatrudnienia specjalistów, w związku z prowadzonymi inwestycjami,
e) zatrudnienia inspektorów do spraw inwestycji, zgodnie z zasadami
przyjętymi przez Prezydium Krajowej Rady PZD.
3.
z Funduszu ROD na pokrywanie kosztów:
a) nabywania praw do gruntów pod rodzinny ogród działkowy,
b) remontów, modernizacji, budowy i bieżącej konserwacji infrastruktury
ogrodowej w ROD,
c) zatrudnienia specjalistów w związku z prowadzonymi inwestycjami.

1.

§5
Dotacje z Funduszu krajowego oraz okręgowego, przyznawane dla rodzinnych
ogrodów działkowych nie podlegają zwrotowi, chyba, że ROD:
a) nie wykorzystał dotacji,
b) wykorzystał dotację niezgodnie z jej przeznaczeniem,
c) nie rozliczył dotacji,

d) w ciągu 5 lat od otrzymania dotacji wyłączył się ze struktur PZD na podstawie
ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. 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.
§6
Wykorzystanie środków Funduszu w sposób inny, niż zapisany w § 4, jest możliwe
wyłącznie po uzyskaniu zgody Prezydium Krajowej Rady PZD.
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§7
Wydatkowanie środków z Funduszu odbywa się w oparciu o przyjęty roczny plan
finansowy Funduszu.
Przyjęcia rocznego planu finansowego Funduszu dokonują:
a)
Krajowa Rada PZD – dla Funduszu krajowego,
b) okręgowy zarząd PZD - dla Funduszu okręgowego,
c)
walne zebranie ROD - dla Funduszu ROD.
Jednostki organizacyjne PZD prowadzą dla Funduszu wyodrębnioną ewidencję
finansową na zasadach określonych w przepisach odrębnych.
Jednostki organizacyjne PZD corocznie sporządzają wyodrębnione sprawozdanie
finansowe dla środków Funduszu, którego stan winien być ujawniony w pasywach, a
środki finansowe w aktywach bilansu. Sprawozdanie winno być sporządzone wg
stanu na dzień 31 grudnia, zgodnie z zasadami obowiązującymi w PZD.

§8
1. Odpowiedzialność za prawidłową organizację, gospodarowanie Funduszem i
rozliczenie środków ponosi:
a) za Fundusz krajowy - Prezydium Krajowej Rady PZD,
b) za Fundusz okręgowy - prezydium okręgowego zarządu PZD,
c) za Fundusz ROD - zarząd ROD.
2. Kontrolę nad prawidłowym wykorzystaniem środków Funduszu w danej jednostce
organizacyjnej PZD sprawuje komisja rewizyjna tej jednostki.
3. Postanowienia ust. 2 nie wyłączają kompetencji nadzorczych i kontrolnych
wynikających z postanowień statutu PZD.
§9
1. Poszczególne jednostki organizacyjne PZD prowadzą wydzielony rachunek
bankowy dla środków Funduszu.

2. Obowiązek prowadzenia wydzielonego konta bankowego dla środków Funduszu nie
dotyczy rodzinnych ogrodów działkowych, w których kwota tego Funduszu nie
przekracza 10.000,00 złotych (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
3. Wykaz rachunków bankowych Funduszu prowadzą:
a) w stosunku do rodzinnych ogrodów działkowych - okręgowe zarządy PZD,
b) w stosunku do jednostek terenowych PZD - Krajowa Rada PZD.
§ 10
Istniejący Fundusz Rozwoju ROD w PZD od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały
funkcjonuje na zasadach w niej określonych.
§ 11
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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