
Spotkanie w Wielkopolskim Urzędzie Marszałkowskim 

w sprawie dotacji dla ROD w Wielkopolsce 

w dniu 26 lutego 2020 roku 

 

 

Zgodnie z decyzją Nadzwyczajnej Sesji Sejmiku Wielkopolski z  września 

2018 roku  poświęconej ogrodnictwu działkowemu i pomocy ogrodom działkowym 

w Wielkopolsce, w 2019 roku  Sejmik Wielkopolski w ramach budżetu na 2020 rok 

przyznał ogrodom działkowym dotacje w kwocie 2 mln złotych jako wsparcie dla 

rozwoju i modernizacji infrastruktury ogrodowej w postaci dofinansowania do sieci 

wodnej, remontu i modernizacji ogrodzeń oraz remontu dróg ogrodowych. 

         W dniu 26 lutego 2020 roku odbyło się spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim, 

w którym ze strony Urzędu Marszałkowskiego udział wzięli: 

- Wicemarszałek Wielkopolski   Pan Krzysztof Grabowski 

- Dyrektor Departamentu Gospodarki Mieniem  Pani Izabela Witkiewicz. 

Rodzinne Ogrody Działkowe reprezentowali Prezesi Okręgów w Poznaniu, Pile i 

Kaliszu, Pan Zdzisław Śliwa, Pan Marian Praczyk i Pan Jerzy Wdowczyk oraz 

Wiceprezesi Okręgów w Pile i Kaliszu Pani Maria Fojt,  Pan Roman Filipiak oraz 

Dyrektor  Biura Okręgu w Poznaniu  Pani Agata Wróbel. 

 

 
  

Z ogrodów wielkopolskich o  dofinansowanie wystąpiły 152 ROD.  

Obecnie trwa ocena wniosków i dokumentacji złożonej przez ROD oraz uzupełnianie 

dokumentacji przez te ROD ( termin do 6 marca br) , które nie złożyły kompletu 

niezbędnych dokumentów. 

W miesiącu kwietniu nastąpi przydział dotacji oraz podpisanie stosownych umów 

przez zarządy ROD z Urzędem Marszałkowskim, po czym w miesiącu czerwcu i 

wrześniu wpłyną dotacje do ogrodów.  Rozliczenie dotacji do końca listopada br. 



Podczas spotkania przybyła radna Sejmiku Wielkopolski Pani Zofia Szalczyk, była 

Przewodnicząca Sejmiku. To za Jej kadencji  podjęto decyzje o pomocy finansowej 

w postaci dotacji do ogrodów działkowych, które spełniają służebną rolę w miastach i 

gminach oraz są płucami zielonymi miast i odgrywają szczególną rolę w obecnej 

dobie występujących coraz częściej smogów. 

Wszyscy zebrani serdecznie podziękowali Pani byłej Przewodniczącej za wspaniałą 

inicjatywę, którą przejęli i kontynuują obecni Marszałkowie Województwa 

Wielkopolskiego, którym działkowcy serdecznie dziękują. 

 

 

                   Prezes 

        Okręgu PZD w Kaliszu 

            Jerzy Wdowczyk   


