UCHWAŁA Nr 155/2016
Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców
z dnia 11 maja 2016 r.
w sprawie zrealizowania przez okręgi zadania inwestycyjnego ze środków
unijnych lub krajowych w wytypowanych ROD
Prezydium KR PZD, działając na podstawie § 134 ust. 2 pkt 7 statutu PZD oraz
uchwały nr 3/XXX/2015 Krajowej Rady PZD z dnia 25 czerwca 2015 r., w
sprawie przyjęcia założeń dla struktur PZD w zakresie pozyskiwania środków
unijnych na potrzeby PZD i ROD, postanawia:
§1
1. Zobowiązać okręgi do:
1) Wytypowania w każdym okręgu przynajmniej jednego ROD, w którym
okręg zrealizuje zadanie inwestycyjne przy dofinansowaniu ze środków
unijnych lub krajowych (z wyłączeniem budżetów partycypacyjnych).
2) Podjęcia ścisłej współpracy z zarządem ROD, który został wytypowany.
3) Dokładnego określenia zadania inwestycyjnego, jakie okręg planuje w
całości zrealizować w ogrodzie.
4) Znalezienia odpowiedniego programu unijnego lub krajowego, który
pozwoli na dofinansowanie inwestycji.
5) Przygotowania projektu, dokumentacji lub wniosku.
6) Zabezpieczenia wkładu własnego ze środków Funduszu Rozwoju OZ
PZD / ROD.
7) Występowania z wnioskiem o środki z Funduszy Unijnych lub
programów krajowych na realizację zadań inwestycyjnych w ogrodach.
8) Podejmowania wszystkich przywidzianych przez prawo działań w celu
uzyskania środków finansowych.
2. Wykaz wytypowanych ROD, okręgi winny przekazać do Krajowej Rady
PZD do dnia 30 czerwca 2016 r., lub w przypadku braku ogłoszenia
odpowiednich projektów – w terminie późniejszym, stosownie do ich
ogłaszania przez właściwe podmioty przeprowadzające nabór wniosków.
Nie zwalnia to okręgu z konieczności poinformowania o tym fakcie Krajową
Radę PZD.
3. Wykaz, o którym mowa w ust. 2, powinien zawierać: nazwę ROD,
miejscowość, rodzaj zadania inwestycyjnego, nazwę funduszu unijnego lub
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programu krajowego w ramach którego OZ będzie się ubiegał o środki
unijne lub krajowe, szacowaną wartość inwestycji, kwotę jaka jest możliwa
do uzyskania, orientacyjny termin rozpoczęcia i zakończenia inwestycji,
udział środków własnych OZ PZD/ROD w realizacji zadania
inwestycyjnego.
§2
1. Po zakończeniu zadania inwestycyjnego w ROD, dofinansowanego ze
środków unijnych lub krajowych, okręgi winny dokonać jego analizy oraz
oceny, a następnie upowszechnić wśród rodzinnych ogrodów działkowych, a
także w mediach związkowych.
2. Szczegółowe informacje w zakresie przygotowania, realizacji, oraz
finansowania zadania inwestycyjnego w ROD winny być także niezwłocznie
przekazane do Krajowej Rady PZD.
§3
Powyższe działania nie zamykają drogi innym ROD do występowania o środki z
funduszy unijnych lub krajowych.
§4
Uchwała w chodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
Jednym z priorytetowych zadań dla wszystkich struktur Związku jest
pozyskiwanie środków unijnych i krajowych dla rozwoju rodzinnych ogrodów
działkowych. Nie ulega wątpliwości, że nie jest to zadanie łatwe, ale i nie
niemożliwe do osiągnięcia. Wiele zarządów ROD wyraża zainteresowanie i
chęć ubiegania się o dodatkowe fundusze na inwestycje w ROD. Świadczą o
tym nie tylko coraz liczniejsze wystąpienia telefoniczne i mailowe kierowane do
organów wyższych PZD, ale i zainteresowanie tym tematem widoczne na
walnych zebraniach w ROD.
Aby zainicjować wśród zarządów ROD działania w powyższym temacie,
Krajowa Rada PZD przyjęła szereg dokumentów. Dnia 25 czerwca 2015 r.,
przyjęta została uchwała KR PZD nr 3/XXX/2015 w sprawie przyjęcia założeń
dla struktur PZD w zakresie pozyskiwania środków unijnych na potrzeby PZD i
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ROD oraz uchwała nr 4/XXX/2015 w sprawie pozyskiwania środków z
Narodowego i Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej. W powyższych uchwałach w przejrzysty sposób wskazano, jakie
działania winny podjąć: Krajowa Rada PZD, okręgowe zarządy PZD, jak i
zarządy ROD, celem uzyskania wsparcia finansowego z zewnętrznych źródeł.
Jednocześnie, bardzo istotnym elementem były szkolenia, które odbywały się
praktycznie w każdym okręgu.
Aby ułatwić ogrodom działkowym podejmowanie działań zmierzających
do uzyskania wsparcia finansowego z Unii Europejskiej, jak również zdając
sobie sprawę, iż w niektórych województwach ogłoszono terminy naboru
wniosków przed walnymi zebraniami, uchwałą nr 338/2015 z dnia 17 grudnia
2015 r. Prezydium KR PZD postanowiło upoważnić zarządy ROD do składania
wniosków o dotacje unijne przed uzyskaniem zgody walnego zebrania na
realizację zadania inwestycyjnego lub remontowego w ROD. Warunkiem
koniecznym było późniejsze potwierdzenie przez walne zebranie działań
podjętych przez zarząd ROD.
Tryby naboru wniosków są skomplikowane i wymagają niekiedy
opracowania i dostarczenia szczegółowej dokumentacji. Dlatego też, aby
pokazać ogrodom, że mimo wydawałoby się złożonej procedury, uzyskanie
wsparcia finansowego dla ROD ze środków unijnych i krajowych, jest jak
najbardziej możliwe do osiągnięcia dla każdego ogrodu. Aby zarządy ROD
uwierzyły, że uzyskanie pomocy finansowej ze środków zewnętrznych jest
realne, konieczne jest pokazanie na przykładzie konkretnych, wytypowanych
ROD, jakie działania należy podjąć. Przeprowadzenie przez okręgi całościowej
procedury – począwszy od znalezienia odpowiedniego programu,
skompletowania dokumentacji, złożenia wniosku, na realizacji zadania oraz jego
rozliczenia kończąc – stanie się przykładem dla innych ROD.
W celu dokładnego określenia zadania inwestycyjnego, jakie okręg
planuje w całości zrealizować w ogrodzie, znalezienia programu unijnego lub
krajowego, który pozwoli na sfinansowanie inwestycji i przygotowania projektu,
dokumentacji lub wniosku, niezbędne jest zaangażowanie pracowników biur
okręgów, szczególnie ze strony służb inwestycyjnych oraz pracowników
merytorycznych wyznaczonych do pozyskiwania środków unijnych i krajowych.
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Zrealizowane zadania w ROD przy udziale środków unijnych i krajowych
winny stać się flagowymi inwestycjami, które będą promowane wśród
wszystkich ogrodów działkowych, oraz w mediach związkowych.
Realizacja zadań inwestycyjnych w ROD wytypowanych przez okręgi na
podstawie niniejszej uchwały, nie zamyka drogi innym ROD do występowania o
wsparcie finansowe ze źródeł unijnych i krajowych. Sukcesy każdego ROD,
który uzyska taką pomoc, winny być upowszechniane, tak aby zachęcić inne
zarządy ROD do podjęcia aktywnych działań w tym temacie.

WICEPREZES

Zdzisław ŚLIWA

PREZES

Eugeniusz KONDRACKI

Warszawa, dnia 11 maja 2016 r.
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