
WSZYSCY WALCZYMY O NASZE DZIA¸KIZarzàd ROD im. ................................................................................
w .....................................................................................................
......................................................................................................... 

zaprasza na
WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE (*KONFERENCJ¢  DELEGATÓW)

które odb´dzie si´ w dniu ............................... r. w ...........................
.........................................................................................................
.........................................................................................................

Poczàtek obrad
w I terminie godz. .......................* w II terminie godz. .....................

* Zgodnie z § 79 ust. 2 statutu PZD uchwały walnych zebraƒ odbytych 
w drugim terminie, co najmniej pół godziny póêniej sà wa˝ne bez wzgl´du na liczb´
członków Zwiàzku obecnych na zebraniu.
* Nie dotyczy konferencji delegatów.

ZAPROSZENIE

PORZÑDEK OBRAD
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania. 
3. Zatwierdzenie porzàdku obrad.
4. Zatwierdzenie regulaminu walnego zebrania.
5. Wybór komisji Mandatowej, Wyborczej* oraz Uchwał i Wniosków.
6. Sprawozdanie Zarzàdu ROD z działalnoÊci za rok ubiegły 

(sprawozdanie merytoryczne i finansowe).

7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalnoÊci za ubiegły rok.
8. Sprawozdanie Komisji Rozjemczej ROD z działalnoÊci za ubiegły rok.
9. Projekt planu pracy i preliminarza finansowego na bie˝àcy rok.

10. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzajàcej prawomocnoÊç
obrad.

11. Aktualna sytuacja działkowców, ogrodów i Zwiàzku.
12. Dyskusja.
13. Zatwierdzenie sprawozdania z działalnoÊci Zarzàdu ROD 

(merytorycznego i finansowego). – § 82 pkt 5 statutu PZD;
14. Zatwierdzenie sprawozdania z działalnoÊci Komisji Rewizyjnej ROD. 
15. Zatwierdzenie sprawozdania z działalnoÊci Komisji Rozjemczej ROD.
16. Wybory uzupełniające do Zarzàdu, Komisji Rewizyjnej, Komisji 

Rozjemczej*.
17. Podj´cie uchwał w sprawach:

– wysokoÊci i terminu wnoszenia opłaty na rzecz ogrodu, – § 82 pkt 7
statutu PZD,

– wysokości i terminu wnoszenia opłaty energetycznej,
– liczby godzin pracy na rzecz ogrodu oraz ekwiwalentu za tę pracę

w bie˝àcym roku. – § 82 pkt 8 statutu PZD;,
– planu inwestycji i remontów, w tym partycypacji finansowej i pracy

rzeczowej działkowców w bie˝àcym roku.– § 82 pkt 9 statutu PZD, *
– planu pracy i preliminarza finansowego na bie�ący rok. – § 82 pkt 6

statutu PZD,
– innych dotyczàcych działalnoÊci ogrodu.

18. Sprawy ró˝ne.
19. Zakoƒczenie obrad.

* Je˝eli si´ nie przewiduje, nale˝y skreÊliç

Materiały sprawozdawcze dost´pne sà do wglàdu w dniach .................................. r. 

w godz. od ....... do ....... w ......................................................................................

................................................................................................................................
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Polski Zwiàzek Działkowców 

Działkowcy! 
Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego Sejm musi uchwaliç

nowà ustaw´ dla ogrodów działkowych. 
W przeciwnym razie 21 stycznia 2014 r. wygasnà prawa

naszych rodzin, a w ogrodach zapanuje chaos. 
Jako organizacja powołana do obrony działkowców

i ogrodów nie mogliÊmy na to pozwoliç. 
OpracowaliÊmy projekt nowej ustawy o ROD. 

Z∏o˝ony w Sejmie jako inicjatywa obywatelska, 
realizuje wytyczne TK bez uszczerbku dla praw 

działkowców. Dobre prawo dla ogrodów to sprawa nas
wszystkich. Z rodzinami sà nas ponad 4 miliony. 
Zasługujemy, by Sejm nas wysłuchał. Okazjà do 

zaprezentowania naszych oczekiwaƒ sà walne zebrania. 
W tym roku warto w nich uczestniczyç szczególnie.

Razem mo˝emy ocaliç nasze Ogrody. 
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