………………….
(pieczęć ROD)

UCHWAŁA NR 8/2018
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW PZD
w ROD im. „Złote Piaski” w Siedlcach
z dnia 14.04.2018 r.
w sprawie realizacji zadania remontowego
pn. Modernizacja sieci energetycznej.
§1
Walne zebranie sprawozdawcze członków PZD w ROD im. ”Złote Piaski” w Siedlcach, na
podstawie § 64 pkt. 8 statutu PZD oraz wniosku zarządu ROD przyjmuje do realizacji na
rok 2018 zadanie remontowe pn. Modernizacja sieci energetycznej.
§2
Zakres rzeczowy robót, przewidywany koszt ich realizacji i źródła finansowania oraz
system realizacji zlecony określa wniosek zarządu ROD, stanowiący załącznik do
uchwały.
§3
1. Wysokość partycypacji finansowej w kosztach realizacji zadania, o którym mowa · § 1,
przypadającej na jednego działkowca ustala się w kwocie: 39,96 zł na rok 2018.
2. Łączna wysokość partycypacji, o której mowa w ust. 1 wynosi 39,96 zł.
3. Kwotę należy wpłacić na rachunek bankowy ROD w terminie do dnia 30.06.2018 r.
§4
1. W ramach partycypacji finansowej, o której mowa w § 3 uchwały przyjmuje się prace
działkowców na rzecz zadania.
2. Prace przypadające na jednego działkowca ustala się rocznie w ilości 2 godziny przy
wartości (1 godziny pracy) 19,98 zł, co daje kwotę 39,96 zł. Prace te będą wykonywane
w 2018 roku.
3. Łączna wartość prac, o których mowa w ust. 2 wynosi 39,96 zł.
4. W przypadku wykonania pracy przez działkowca osobiście lub przez członka jego
rodziny łączna partycypacja finansowa, określona w § 3 ust. 2 ulega obniżeniu/ umorzeniu
o łączną wartość prac, o której mowa w ust. 3. Umorzenia/obniżenia dokonuje się
jednorazowo.

§5
Małżonkowie posiadający prawo do tej samej działki opłacają jedną opłatę, o której mowa
w § 3 oraz mają do nich zastosowanie ulgi przewidziane w § 4 (w pojedynczym wymiarze).
§6
Realizacja zadania remontowego może być podjęta po spełnieniu przez zarząd ROD
wymogów formalno-prawnych, określonych w przepisach ustawy Prawo budowlane
i przepisach związkowych.
§7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
UCHWAŁ I WNIOSKÓW
.........................................
(podpis)

Siedlce, dnia 14.04.2018 r.

PRZEWODNICZĄCY WALNEGO ZEBRANIA

.........................................
(podpis)

.............................
(pieczęć ROD)

WNIOSEK ZARZĄDU ROD
IM. „ZŁOTE PIASKI” W SIEDLCACH
NA WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW PZD
W DNIU 14.04.2018 R.
W SPRAWIE REALIZACJI ZADANIA REMONTOWEGO
PN. MODERNIZACJA SIECI ENERGETYCZNEJ
1) Charakterystyka obiektu lub robót, zawierająca krótki opis techniczny wraz

z istotnymi parametrami, które określają wielkość obiektu lub robót:
Montaż skrzynek licznikowych z podlicznikami na słupach w alejkach ogrodowych.
2 ) Przewidywany czas/okres i termin realizacji: l i p i e c 2 0 1 8 r .
3)

System realizacji zadania (w odniesieniu do całości lub elementów obiektu)*:

- gospodarczy,
- zlecony,
- mieszany.
4 ) Przewidywany koszt zadania w zł:
5)
-

- 75 602,00

Przewidywane źródła finansowania:

środki własne ROD
- dotacje jednostek samorządu terytorialnego
- dotacje organów wyższych PZD
- dotacje z innych źródeł , w tym z funduszy
europejskich i krajowych
- pożyczka z Funduszu Samopomocowego PZD
- środki z partycypacji finansowej działkowców
w tym, wartość prac działkowców na rzecz zadania,
które mogą być wykonane w celu obniżenia/umorzenia
partycypacji finansowej działkowców

-

9 813,07 zł,
0 zł,
15.000,00 zł,

-

0 zł,
0 zł,

-

50.789,16 zł.

W imieniu zarządu ROD

Wiceprezes
inż. Kazimierz MIŁKOWSKI

Siedlce, dnia 14.04.2018 r.

Prezes
Jerzy PSTRĄGOWSKI

………………….
(pieczęć ROD)

UCHWAŁA NR 9/2018
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW PZD
w ROD im. „Złote Piaski” w Siedlcach
z dnia 14.04.2018 r.
w sprawie wniosku o przyznanie dotacji z Funduszu Rozwoju ROD.

W związku z uchwałą nr 7/2017 Walnego Zebrania ROD „Złote Piaski” w Siedlcach
z dnia 14.04.2018 r. w sprawie realizacji zadania remontowego pn. Modernizacja sieci
energetycznej postanawia się, co następuje:
1.

Upoważnia się Zarząd ROD „Złote Piaski” w Siedlcach do wystąpienia z wnioskiem

o udzielenie dotacji z okręgowego Funduszu Rozwoju ROD na powyższą inwestycję.
2.

Dotacja podlega zwrotowi w przypadku, gdy ROD nie wykorzysta dotacji,

wykorzysta dotację niezgodnie z jej przeznaczeniem, nie rozliczy dotacji lub wobec ROD
w ciągu 5 lat od przekazania na rachunek bankowy ROD zostanie podjęta uchwała
o wyodrębnieniu w rozumieniu art. 70 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych.
3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
UCHWAŁ I WNIOSKÓW
.........................................
(podpis)

Siedlce, dnia 14.04.2018 r.

PRZEWODNICZĄCY WALNEGO ZEBRANIA

.........................................
(podpis)

………………….
(pieczęć ROD)

UCHWAŁA NR 10/2018
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW PZD
w ROD im. „Złote Piaski” w Siedlcach
z dnia 14.04.2018 r.
w sprawie realizacji zadania remontowego
pn. Modernizacja sieci wodociągowej odtworzeniem dróg
wewnątrzogrodowych.
§1
Walne zebranie sprawozdawcze członków PZD w ROD im. ”Złote Piaski” w Siedlcach, na
podstawie § 64 pkt. 8 statutu PZD oraz wniosku zarządu ROD przyjmuje do realizacji na
rok 2017 zadanie remontowe pn. Remont sieci wodociągowej.
§2
Zakres rzeczowy robót, przewidywany koszt ich realizacji i źródła finansowania oraz
system realizacji zlecony określa wniosek zarządu ROD, stanowiący załącznik do
uchwały.
§3
1. Wysokość partycypacji finansowej w kosztach realizacji zadania, o którym mowa · § 1,
przypadającej na jednego działkowca ustala się w kwocie: 59,00 zł na rok 2018.
2. Łączna wysokość partycypacji, o której mowa w ust. 1 wynosi 59,00 zł.
3. Kwotę należy wpłacić na rachunek bankowy ROD w terminie do dnia 30.06.2018 r.
§4
1. W ramach partycypacji finansowej, o której mowa w § 3 uchwały przyjmuje się prace
działkowców na rzecz zadania.
2. Prace przypadające na jednego działkowca ustala się rocznie w ilości 3 godziny przy
wartości (1 godziny pracy) 19,67 zł, co daje kwotę 59,00 zł. Prace te będą wykonywane
w 2018 roku.
3. Łączna wartość prac, o których mowa w ust. 2 wynosi 59,00 zł.
4. W przypadku wykonania pracy przez działkowca osobiście lub przez członka jego
rodziny łączna partycypacja finansowa, określona w § 3 ust. 2 ulega obniżeniu/ umorzeniu
o łączną wartość prac, o której mowa w ust. 3. Umorzenia/obniżenia dokonuje się
jednorazowo.

§5
Małżonkowie posiadający prawo do tej samej działki opłacają jedną opłatę, o której mowa
w § 3 oraz mają do nich zastosowanie ulgi przewidziane w § 4 (w pojedynczym wymiarze).
§6
Realizacja zadania remontowego może być podjęta po spełnieniu przez zarząd ROD
wymogów formalno-prawnych, określonych w przepisach ustawy Prawo budowlane
i przepisach związkowych.
§7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
UCHWAŁ I WNIOSKÓW
.........................................
(podpis)

Siedlce, dnia 14.04.2018 r.

PRZEWODNICZĄCY WALNEGO ZEBRANIA

.........................................
(podpis)

…………………..
(pieczęć ROD)

WNIOSEK ZARZĄDU ROD
IM. „ZŁOTE PIASKI”W SIEDLCACH
NA WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW PZD
W DNIU 14.04.2018 R.
W SPRAWIE REALIZACJI ZADANIA REMONTOWEGO
PN. MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ Z ODTWORZENIEM
DRÓG WEWNĄTRZOGRODOWYCH
1) Charakterystyka obiektu lub robót, zawierająca krótki opis techniczny wraz

z istotnymi parametrami, które określają wielkość obiektu lub robót:
Wymiana rur wodociągowych na wybranych odcinkach. Wykonanie zasuw.
2 ) Przewidywany czas/okres i termin realizacji: c z e r w i e c 2 0 1 8 r .
3)

System realizacji zadania (w odniesieniu do całości lub elementów obiektu)*:

- gospodarczy,
- zlecony,
- mieszany.
4 ) Przewidywany koszt zadania w zł:
5)
-

-

76.000,00

Przewidywane źródła finansowania:

środki własne ROD
- dotacje jednostek samorządu terytorialnego
- dotacje organów wyższych PZD
- dotacje z innych źródeł , w tym z funduszy
europejskich i krajowych
- pożyczka z Funduszu Samopomocowego PZD
- środki z partycypacji finansowej działkowców
w tym, wartość prac działkowców na rzecz zadania,
które mogą być wykonane w celu obniżenia/umorzenia
partycypacji finansowej działkowców
-

1.011,00 zł,
0 zł,
0 zł,
0 zł,
0 zł,

74.989,00 zł.

W imieniu zarządu ROD

Wiceprezes
inż. Kazimierz MIŁKOWSKI

Siedlce, dnia 14.04.2018 r.
.
*niepotrzebne skreślić

Prezes
Jerzy PSTRĄGOWSKI

.............................
(pieczęć ROD)

UCHWAŁA NR 11/2018
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW PZD
w ROD im. „Złote Piaski” w Siedlcach
z dnia 14.04.2018 r.
w sprawie realizacji zadania
pn. Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji sieci
wodociągowej.
§1
Walne zebranie sprawozdawcze członków PZD w ROD im. ”Złote Piaski” w Siedlcach, na
podstawie § 64 pkt. 8 statutu PZD oraz wniosku zarządu ROD przyjmuje do realizacji na
rok 2018 zadanie remontowe pn. wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji sieci
wodociągowej.
§2
Zakres rzeczowy robót, przewidywany koszt ich realizacji i źródła finansowania oraz
system realizacji zlecony określa wniosek zarządu ROD, stanowiący załącznik do
uchwały.
§3
1. Wysokość partycypacji finansowej w kosztach realizacji zadania, o którym mowa · § 1,
przypadającej na jednego działkowca ustala się w kwocie: - nie przewiduje się
partycypacji działkowców.
§4
Realizacja zadania może być podjęta po spełnieniu przez Zarząd ROD wymogów
formalno-prawnych,

określonych

w

przepisach

ustawy

Prawo

budowlane

i przepisach związkowych.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
UCHWAŁ I WNIOSKÓW
.........................................
(podpis)

Siedlce, dnia 14.04.2018 r.

PRZEWODNICZĄCY WALNEGO ZEBRANIA

.........................................
(podpis)

…………………..
(pieczęć ROD)

WNIOSEK ZARZĄDU ROD
IM. „ZŁOTE PIASKI” W SIEDLCACH
NA WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW PZD
W DNIU 14.04.2018 R.
W SPRAWIE REALIZACJI ZADANIA PN. WYKONANIE DOKUMENTACJI
TECHNICZNEJ MODERNIZACJI SIECI WODOCIĄGOWEJ.
1) Charakterystyka obiektu lub robót, zawierająca krótki opis techniczny wraz

z istotnymi parametrami, które określają wielkość obiektu lub robót:
Wykonanie projektu technicznego na modernizację sieci wodociągowej w ROD.
2 ) Przewidywany czas/okres i termin realizacji: m a r z e c 2 0 1 8 r .
3) System realizacji zadania (w odniesieniu do całości lub elementów obiektu)*:

- gospodarczy,
- zlecony,
- mieszany.
4 ) Przewidywany koszt zadania w zł:

-

5) Przewidywane źródła finansowania:
- środki własne ROD
- dotacje jednostek samorządu terytorialnego
- dotacje organów wyższych PZD
- dotacje z innych źródeł , w tym z funduszy
-

5.000,00

-

5.000,00 zł,
0 zł,
0 zł,

europejskich i krajowych
pożyczka z Funduszu Samopomocowego PZD
środki z partycypacji finansowej działkowców
w tym, wartość prac działkowców na rzecz zadania,
które mogą być wykonane w celu obniżenia/umorzenia
partycypacji finansowej działkowców
-

0 zł,
0 zł,

0 zł.

W imieniu zarządu ROD

Wiceprezes
inż. Kazimierz MIŁKOWSKI

Siedlce, dnia 14.04.2018 r.
*niepotrzebne skreślić

Prezes
Jerzy PSTRĄGOWSKI

.............................
(pieczęć ROD)

UCHWAŁA NR 12/2018
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW PZD
w ROD im. „Złote Piaski” r Siedlcach
z dnia 14.04.2018 r.
w sprawie realizacji zadania pn. Zakupy środków trwałych.
§1
Walne zebranie sprawozdawcze członków PZD w ROD im. ”Złote Piaski” w Siedlcach, na
podstawie § 64 pkt. 8 statutu PZD oraz wniosku zarządu ROD przyjmuje do realizacji na
rok 2018 zadanie pn. zakupy środków trwałych.
§2
Zakres rzeczowy robót, przewidywany koszt ich realizacji i źródła finansowania oraz
system realizacji gospodarczy określa wniosek zarządu ROD, stanowiący załącznik do
uchwały.
§3
1. Wysokość partycypacji finansowej w kosztach realizacji zadania, o którym mowa · § 1,
przypadającej na jednego działkowca ustala się w kwocie: - nie przewiduje się
partycypacji działkowców.
§4
Realizacja zadania remontowego może być podjęta po spełnieniu przez Zarząd ROD
wymogów formalno-prawnych, określonych w przepisach ustawy Prawo budowlane
i przepisach związkowych.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
UCHWAŁ I WNIOSKÓW
.........................................
(podpis)

Siedlce, dnia 14.04.2018 r.

PRZEWODNICZĄCY WALNEGO ZEBRANIA

.........................................
(podpis)

…………………..
(pieczęć ROD)

WNIOSEK ZARZĄDU ROD
IM. „ZŁOTE PIASKI” W SIEDLCACH
NA WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW PZD
W DNIU 14.04.2018 R.
W SPRAWIE REALIZACJI ZADANIA
PN. ZAKUPY ŚRODKÓW TRWAŁYCH.
1) Charakterystyka obiektu lub robót, zawierająca krótki opis techniczny wraz

z istotnymi parametrami, które określają wielkość obiektu lub robót:
Zakup środków trwałych:
- Rębarka do gałęzi - przewidywany koszt 5.000 zł;
- Lodówka do kuchni w Domu Działkowca Złote Piaski - przewidywany koszt
5.000 zł.
2 ) Przewidywany czas/okres i termin realizacji: k w i e c i e ń 2 0 1 8 r .
3) System realizacji zadania (w odniesieniu do całości lub elementów obiektu)*:

- gospodarczy,
- zlecony,
- mieszany.
4 ) Przewidywany koszt zadania w zł:

-

-

10.000,00

5) Przewidywane źródła finansowania:
środki własne ROD
- dotacje jednostek samorządu terytorialnego
- dotacje organów wyższych PZD
- dotacje z innych źródeł , w tym z funduszy
europejskich i krajowych
- pożyczka z Funduszu Samopomocowego PZD
- środki z partycypacji finansowej działkowców
w tym, wartość prac działkowców na rzecz zadania,
które mogą być wykonane w celu obniżenia/umorzenia
partycypacji finansowej działkowców

-

2.005,41 zł,
0 zł,
0 zł,

-

0 zł,
0 zł,

-

7.994,59 zł.

-

W imieniu zarządu ROD
Wiceprezes
inż. Kazimierz MIŁKOWSKI

Siedlce, dnia 14.04.2018 r.
*niepotrzebne skreślić

Prezes
Jerzy PSTRĄGOWSKI

