
UCHWAŁA Nr 2/III/2015 

Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców 

z dnia 1 października 2015 r 

 

w sprawie uchylenia uchwał Krajowej Rady PZD 

 

W związku z wejściem w życie statutu PZD uchwalonego w dniu 2 lipca 2015 r. 

przez XII Krajowy Zjazd Delegatów PZD, Krajowa Rada PZD postanawia: 

 

§ 1 

Uchylić niżej wymienione uchwały KR PZD: 

1. Uchwała Nr 6/XXIV/2006 z dnia 23.11.2006 r. (ze zm. z dnia 9.01.2014 

r.) w sprawie szkolenia nowych działkowców. 

2. Uchwała Nr 1/XVII/2010 z dnia 23.09.2010 r. (ze zm. z dnia 9.01.2014 r.) 

w sprawie szkolenia kandydatów. 

3. Uchwała Nr 6/XXIII/2014 z dnia 11.12.2014 r. w sprawie szczegółowych 

zasad funkcjonowania funduszu statutowego. 

4. Uchwała Nr 7/XXIII/2014 z dnia 11.12.2014 r. w sprawie sporządzania 

sprawozdań finansowych w PZD wg zasad określonych przez ustawę o 

rachunkowości dla jednostek mikro. 

5. Uchwała nr 8/XXIII/2014 z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie ewidencji 

prawa użytkowania wieczystego na potrzeby sporządzania sprawozdań 

finansowych przez jednostki organizacyjne PZD. 

6. Uchwała Nr 9/XXIII/2014 z dnia 11.12.2014 r. w sprawie przeznaczenia 

wyniku finansowego z działalności statutowej w jednostkach 

organizacyjnych PZD. 

7. Uchwała Nr 10/XXIII/2014 z dnia 11.12.2014 r. w sprawie 

szczegółowych zasad funkcjonowania Funduszu Oświatowego PZD. 

8. Uchwała Nr 11/XXIII/2014 z dnia 11.12.2014 r. w sprawie podziału 

podwyższenia opłaty uiszczanej w roku nabycia prawa do działki. 

9. Uchwała nr 12/XXIII/2014 z dnia 11.12.2014 r. w sprawie Funduszu 

Samopomocowego PZD i zasad jego funkcjonowania. 

10. Uchwała nr 13/XXIII/2014 z dnia 11.12.2014 r. w sprawie zasad 

funkcjonowania w PZD Funduszu przeznaczonego na usuwanie skutków 

klęsk żywiołowych w ROD. 

11. Uchwała nr 3/XXIV/2015 z dnia 15.01.2015 r. w sprawie zasad 

funkcjonowania Funduszu Rozwoju ROD w PZD. 



12. Uchwała Nr 4/XXIV/2015 z dnia 15.01.2015 r. w sprawie szczegółowych 

zasad funkcjonowania Funduszu Obrony ROD. 

13. Uchwała Nr 5/XXIV/2015 z dnia 15.01.2015 r. w sprawie ustalenia 

odpisu na Fundusz Obrony ROD z części partycypacji należnej jednostce 

krajowej. 

14. Uchwała Nr 7/XXIV/2015 z dnia 15.01.2015 r. w sprawie zasad 

wydawania ruchomości i nieruchomości oraz dokumentacji i pieczątek 

PZD nowo wybranemu lub powołanemu organowi PZD w ROD i kołach 

członkowskich. 

15. Uchwała Nr 1/XXV/2015 z dnia 26.02.2015 r. w sprawie organizacji 

sektorów ROD. 

16. Uchwała nr 6/XXIV/2015 z dnia 15.01.2015 r. w sprawie inwestycji i 

remontów w ROD w PZD 

 

§ 2 

Krajowa Rada PZD uchwali w sprawach tego wymagających uchwały w 

brzmieniu zgodnym z aktualnie obowiązującym statutem PZD. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

    WICEPREZES       PREZES 

 

 

Tadeusz JARZĘBAK     Eugeniusz KONDRACKI 

 

 

Warszawa, dnia 1 października 2015 r. 

 


