UCHWAŁA Nr 357/2015
Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców
z dnia 17 grudnia 2015 r.
w sprawie zaopatrywania jednostek organizacyjnych PZD
i członków organów PZD w Biuletyn Informacyjny w roku 2016
oraz finansowania kosztów jego wydania
Biuletyn Informacyjny PZD Uchwałą Nr 8/XXIV/2006 z dnia 23 listopada 2006 r.
Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców został uznany oficjalnym
publikatorem Związku. Biuletyn jest podstawowym i najszerszym źródłem
informacji o działalności Związku dla zarządów i komisji ROD, a także
działkowców. Uznając jego niezwykle ważną funkcję komunikacyjną, a także ze
względu na jego wysoki poziom merytoryczny i zawarte w nim treści Krajowa
Rada Polskiego Związku Działkowców postanawia:
§1
Kontynuować w roku 2016 wydawanie i dostarczanie Biuletynu Informacyjnego
PZD do jednostek organizacyjnych PZD i członków organów PZD.
§2
Biuletyn Informacyjny wydawany przez Krajową Radę PZD w 2016 r.
otrzymywać będą:
1) rodzinne ogrody działkowe w ilości:
a) 1 egzemplarz dla ROD liczących do 500 działek,
b) 2 egzemplarze dla ROD liczących powyżej 500 działek,
2) członkowie okręgowych zarządów, okręgowych komisji rewizyjnych,
3) członkowie Krajowej Rady PZD, Krajowej Komisji Rewizyjnej,
4) instruktorzy krajowi Społecznej Służby Instruktorskiej.
§3
Biuletyn Informacyjny dostarczany będzie przez Krajową Radę PZD, z tym że
do członków władz okręgowych za pośrednictwem okręgowego zarządu PZD.
§4
Koszty wydania Biuletynu Informacyjnego pokrywane będą ze środków
przeznaczonych na działalność statutową przez:
1

1) okręgowe zarządy PZD za:
a) 4 numery Biuletynu dla rodzinnych ogrodów działkowych,
b) wszystkie numery Biuletynu dostarczane członkom organów okręgowych,
2) Krajową Radę PZD za:
a) numery Biuletynu dostarczane rodzinnym ogrodom działkowym ponad
ilość określoną w pkt 1 ppkt a,
b) wszystkie numery Biuletynu dostarczane członkom organów krajowych,
c) wszystkie numery biuletynu dostarczane krajowym instruktorom SSL
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do Biuletynów
Informacyjnych datowanych na 2016 r.
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