Narady szkoleniowe z Prezesami ROD, księgowymi i Przewodniczącymi
Komisji Rewizyjnych ROD na terenie Okręgu PZD w Kaliszu
Okręg PZD w Kaliszu uprzejmie informuje, że zgodnie z wytycznymi
Krajowej Rady oraz Uchwałą Nr 403/2019 Krajowego Zarządu PZD i ustaleniami
Okręgowego Zarządu PZD w Kaliszu w sprawie odbycia walnych zebrań
sprawozdawczych w ROD w 2020 roku, na terenie działania naszego Okręgu w
dniach od 11 lutego 2020 r do 27 lutego 2020 r odbyło się 9 narad szkoleniowych
dla Prezesów ROD, księgowych i Przewodniczących Komisji Rewizyjnych ROD
oraz członków Okręgowej Rady z danego rejonu.
Ogółem w naradach uczestniczyło 373 osoby.
W naradach w 9 rejonach uczestniczyli Prezesi ROD, księgowi lub Skarbnicy i
Przewodniczący Komisji Rewizyjnych ROD oraz członkowie Okręgowego Zarządu i
Okręgowej Rady PZD w Kaliszu, którzy będą obsługiwali walne zebrania, w tym
Wiceprezesi Okręgu, a także wielu członków zarządów i komisji rewizyjnych ROD.
Wszystkie narady obsługiwali pracownicy merytoryczni Biura Okręgu PZD w
Kaliszu tj. Dyrektor Biura, Główna Księgowa, St. Inspektor ds. Inwestycji i St.
Referent administracyjny oraz Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej.
Terminy odbytych narad szkoleniowych:
27.02.2020 r
20.02.2020 r
19.02.2020 r
11.02.2020 r
11.02.2020 r
13.02.2020 r
25.02.2020 r
18.02.2020 r
24.02.2020 r

Rejon Kępno + Ostrzeszów
Rejon Ostrów Wlkp.
Rejon Kalisz
Rejon Jarocin (godz.11°°)
Rejon Pleszew (godz.16ºº)
Rejon Krotoszyn
Rejon Konin + Słupca
Rejon Turek
Rejon Koło + Kłodawa

Tematy na narady szkoleniowe i terminy były opracowane i uzgodnione przez
Okręgowy Zarząd PZD zgodnie z ramowym programem szkoleń oraz wytycznymi
dla zarządów i komisji rewizyjnych ROD w sprawie walnych zebrań
sprawozdawczych w 2020 roku (Uchwała nr 403/2019 Krajowego Zarządu PZD)
Na naradach były omawiane między innymi następujące tematy:
1. Zadania i obowiązki zarządów ROD w zakresie przygotowania i
przeprowadzenia zebrań sprawozdawczych w ROD w 2020 roku:
- obowiązki zarządu związane z zawiadomieniem każdego członka PZD o
terminie, miejscu, porządku obrad walnego zebrania sprawozdawczego oraz o
miejscu i terminie wyłożenia do wglądu materiałów sprawozdawczych
- przygotowanie sprawozdania merytorycznego i finansowego za rok 2019
- projekt planu pracy na 2020 rok
- projekt preliminarza finansowego na 2020 rok
- przygotowanie projektu porządku obrad i regulaminu zebrania

- uzgodnienie terminu walnego zebrania z Okręgiem PZD w Kaliszu
- przygotowanie materiałów i projektów uchwał
- kalkulacja wysokości opłat ogrodowych
- uchwały dotyczące planowanych inwestycji
2. Obowiązki Zarządu ROD po walnym zebraniu sprawozdawczym
- przekazanie w terminie 14 dni dokumentacji z walnego zebrania do Okręgu
- zawiadomienie działkowców o uchwalonych opłatach ogrodowych
- wywieszenie na tablicach do 1 lipca informacji finansowej za rok 2019
3. Zadania i obowiązki Komisji Rewizyjnych ROD
- sprawozdanie z działalności za 2019 rok
- badanie i ocena bilansu za 2019 rok
4. Wytyczne Krajowej Komisji Rewizyjnej do pracy Komisji Rewizyjnych ROD
na 2020 rok oraz Tezy Krajowej Komisji Rewizyjnej dotyczące badania
bilansów ROD oraz sprawozdań finansowych za 2019 rok i preliminarzy na
2020 rok
5. Wdrażanie programu DGCS PZD System
6. Organizacja Ośrodka Finansowo – Księgowego
7. Nowelizacja Statutu PZD
8. Wypowiadanie umów dzierżawy działkowej, zatwierdzanie przez Okręg
9. Nowelizacja ustawy Prawo budowlane
10. Gospodarka komunalna, nowelizacja ustawy o utrzymaniu porządku i
czystości
11. Opłaty za wodę i energię elektryczną w ROD
12. Telefoniczne porady prawne
Narady cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników we wszystkich
rejonach i zorganizowanie ich było konieczne. Największe zainteresowanie
uczestników narad
szkoleniowych to przygotowanie i prawidłowe
zorganizowanie zebrań sprawozdawczych oraz tematy poruszone dodatkowo,
które należy omówić na walnych zebraniach jak: gospodarka odpadami,
bezpieczeństwo w ROD, opłata za pobór wody, opłata za energię elektryczną,
funkcjonowanie ROD, nowelizacja Statutu PZD, budowa siedzib dla zarządów
ROD ( w tych ogrodach, gdzie siedzib nie posiadają),
Narady szkoleniowe odbywały się w miłej i przyjaznej atmosferze.
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