
     Uchwała nr   37 /2015 

      Prezydium Okręgowego Zarządu  

Polskiego Związku Działkowców w Opolu 

   z  dnia  23 października  2015r. 

 

w sprawie : zasad i kryteriów udzielania i rozliczania dotacji dla rodzinnych 

ogrodów działkowych z Okręgowego Funduszu   Rozwoju Rodzinnych Ogrodów 

Działkowych 
Prezydium Okręgowego Zarządu Opolskiego Polskiego Związku Działkowców w 

Opolu działając na podstawie § 110 ust.2  w związku z § 109 ust.2 pkt. 1 i 3 statutu 

PZD,  z uwzględnieniem   uchwały nr 11/III/2015  Krajowej Rady PZD z dnia 1 

października 2015r. w sprawie zasad funkcjonowania Funduszu Rozwoju 

Rodzinnych Ogrodów Działkowych w PZD oraz uchwały nr 255/2015 Prezydium 

Krajowej Rady PZD z dnia 1 października 2015r., postanawia  wprowadzić  zasady i 

kryteria udzielania i rozliczania dotacji  z Funduszu Rozwoju ROD: 

 

             § 1 

Dotację z okręgowego Funduszu Rozwoju ROD udziela Prezydium Okręgowego 

Zarządu PZD w Opolu. 

      § 2 

Dotacje udzielane  są na realizację konkretnego zadania  inwestycyjnego lub 

remontowego na podstawie prawidłowo sporządzonego  wniosku  zarządu ROD 

(zgodnie z załącznikiem nr.1 do niniejszej uchwały). 

Do wniosku należy dołączyć: 

- uchwałę walnego zebrania (konferencji delegatów) ROD w sprawie realizacji 

  zadania inwestycyjnego lub remontowego, 

- kosztorys lub zestawienie kosztów robót, 

- plan inwestycji i remontów w ROD. 

 

      § 3 

Zarząd ROD może ubiegać się o dotację na realizację zadania, wynikającego z 

uchwały walnego zebrania, po włączeniu go do planu inwestycji i remontów OZ 

PZD w Opolu. 

      § 4 
Dotacja może być udzielona, jeśli do realizacji zadania zarząd ROD we wniosku na 

walne zebranie PZD w sprawie realizacji zadania ujmie następujące źródła 

finansowania: 

1. środki własne ROD, 

2. partycypację działkowców w finansowaniu zadania, w tym prace 

działkowców na rzecz zadania, 

3. inne (np. dotacje z Gmin)    

      § 5 

Dotacje  przyznawane mogą być w szczególności na: 

1. uzupełnienie brakujących środków przy zadaniach o krótkim cyklu realizacji, 

2. dofinansowanie końcowego etapu  robót  z przeznaczeniem na zakup 

materiałów, prace specjalistyczne i sprzęt, co oznacza iż zarządy ROD 



składające wniosek o dotację muszą wykazać wartość już poniesionych 

nakładów. 

§ 6 
Dotacja dla ROD ze środków Okręgowego Zarządu PZD w Opolu może być 

udzielana raz na trzy lata. Po upływie minimum trzyletniego okresu od daty 

udzielenia poprzedniej dotacji, ROD może ubiegać się o kolejną dotację , o ile 

poprzednia została prawidłowo i terminowo rozliczona. Wysokość dotacji jest 

uzależniona od wielkości i wartości zadania, lecz nie więcej 30% wartości zadania 

określonego we wniosku.    

      § 7 

Dotacja przyznana dla ROD nie podlega zwrotowi, chyba, że ROD: 

1. nie wykorzystał dotacji, 

2. wykorzystał dotację niezgodnie z jej przeznaczeniem, 

3. nie rozliczył dotacji. 

 

§ 8 
Rozliczenie dotacji następuje do wysokości udzielonej dotacji i do dnia określonego 

w uchwale Prezydium Okręgowego Zarządu Opolskiego PZD w Opolu, nie później 

niż 12 miesięcy od dnia podjęcia uchwały. 

      § 9 

Podstawą do rozliczenia przyznanej dotacji są kserokopie faktur i rachunków 

poświadczonych za zgodność z oryginałem, właściwie opisane pod względem 

merytorycznym i rachunkowym i podpisane przez osoby upoważnione w ROD:  

prezesa, skarbnika, księgowego ROD oraz protokół odbioru robót i dowód przyjęcia 

środka trwałego. 

W uzasadnionych przypadkach Prezydium OZ PZD w Opolu na wniosek ROD,  

może przedłużyć termin rozliczenia dotacji. 

 

      § 10 

Zarząd ROD może ubiegać się  o dotację na realizację danego zadania od jednej 

jednostki nadrzędnej, 

      § 11 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Traci moc: uchwała nr 10/2015 Prezydium OZO PZD w Opolu z dnia 10 lutego 

2015r. w sprawie zasad i kryteriów udzielania dotacji. 

 

  Sekretarz      Prezes 

 

    Władysław  Maj             Bartłomiej Kozera  

 

 

Opole , dnia  2015-10-23 

 

załącznik: 

nr 1 wniosek o przyznanie dotacji 

 


