
 

wzór    

UCHWAŁA ……../20………… 

Zarządu ROD ……………………… w ………………….. 

z dnia …………………………. 

w sprawie rezygnacji Pani/Pana …………………………………… z pełnienia funkcji 

…………….……………… w zarządzie Rodzinnego Ogrodu Działkowego …………………. 

w ……………………………….. 

 

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego ………………. w …………………….  działając na 

podstawie § 46 ust. 1 i 2 Statutu PZD postanawia: 

§ 1 

Przyjąć Panią/ Pana ………………………………….. rezygnację z pełnionej funkcji 

……..……………………. w zarządzie Rodzinnego Ogrodu Działkowego 

…………………………………………… w……………………………………………………….. 

 

§ 2  

Stwierdzić, że Pan /Pani w dalszym ciągu posiada mandat członka zarządu ROD 

………………………………. w …………………………….. 

§  3 

Stosownie do § 73 ust. 2 Statutu Pan /Pani …………………………………………………….… 

traci uprawnienia i wszelkie umocowania do składania oświadczeń woli w imieniu Rodzinnego 

Ogrodu Działkowego …………………………. w ………………………………………………. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od daty złożenia rezygnacji. 

§ 5 

Niniejsza uchwałę należy doręczyć: 

- adresat 

- okręg w Łodzi 

- a/a zarząd ROD  

pieczęć okrągła ROD  

 

       SEKRETARZ ROD           PREZES ROD  

 

       ………………….       ……………………. 

           podpis i pieczątka            podpis i pieczątka  

 

 

 



 

 

wzór    

UCHWAŁA ……../20………… 

Zarządu ROD ……………………… w ………………….. 

z dnia …………………………. 

w sprawie dokooptowania Pani/Pana …………………………………… w skład zarządu 

Rodzinnego Ogrodu Działkowego ………………………….. w…………………….. 

 

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego ……………….    w …………………….  działając na 

podstawie § 40 ust. w zw. z § 69  ust. 3 Statutu PZD postanawia: 

§ 1 

Dokooptować do swojego składu zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego 

……………………………… w …………………………….. członka zwyczajnego Polskiego 

Związku Działkowców Panią/ Pana …………………………………… i powierzyć mu pełnienie 

funkcji …………………………………………. 

§ 2  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

§ 3 

Niniejsza uchwałę należy doręczyć: 

- adresat 

- okręg w Łodzi 

- a/a zarząd ROD  

 

      Uzasadnienie 

Skład osobowy zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego ………………. w ………………. 

uległ zmianie o jednego członka w związki z podjęta uchwałę nr …………./………… 

 o wygaszenie mandatu w związku ze złożona pisemną rezygnacją. Zarząd ROD wykonując 

wymógł zawarty w § 40 ust. 1 Statutu postanowił swoja uchwałą dokooptować Panią/ Pana 

……………………… w  skład zarządu ROD. 

 

 

pieczęć okrągła ROD  

 

       SEKRETARZ ROD           PREZES ROD  

 

….………………….       …..……………………. 

    podpis i pieczątka                                      podpis i pieczątka  

 

 



 

 

 

UCHWAŁA NR ………………/………. 

Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego ………………………………..  

w …………………………….. 

z dnia ……………………………………………….. 

w sprawie stwierdzenie wygaśnięcia Pani/ Panu ……………………………………. mandatu 

członka zarządu ROD …………….……… w ……………………………. 

 

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego ………………………….. 

w……………………………………………. działając na podstawie §39 ust. 1 pkt.1 oraz §39 ust. 

2 pkt. 1 Statutu PZD postanawia: 

§ 1 

Stwierdzić wygaszenie Pani/ Panu ………………………………….. mandatu członka zarządu 

Rodzinnego Ogrodu Działkowego …………………………………………… 

w………………………………………………………………………….. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od daty złożenia rezygnacji.  

§3 

Odpisem niniejszej uchwały powiadomić: 

1.  adresat 

2. Okręg w Łodzi 

3. a/a  

Uzasadnienie 

 

Pan/ Pani …………………………….  w dniu ……………………….. złożył pisemną rezygnację 

z członka Zarządu ROD ………………………… w ……………………….. Zarząd ROD na 

podstawie przywołanych przepisów Statutu PZD , jest zobowiązany do stwierdzenia w drodze 

uchwały wygaśnięcia Pani/ Panu ………………………………… mandatu członka Zarządu 

Rodzinnego Ogrodu Działkowego, co czyni niniejszą uchwałą.  

 

 

pieczęć okrągła ROD  

 

       SEKRETARZ ROD           PREZES ROD  

 

….………………….       …..……………………. 

    podpis i pieczątka                                      podpis i pieczątka  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

UCHWAŁA NR ………………/………. 

Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego ………………………………..  

w …………………………….. 

z dnia ……………………………………………….. 

w sprawie odwołania Pani/ Pana ………………….. z  członka organu PZD w  Rodzinnym 

Ogrodzie Działkowym  …………………….. w  …………………………………….  

 

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego ………………………….. 

w……………………………………………. działając na podstawie § 42 ust. 1 i 2  postanawia: 

 

§ 1 

Odwołać Panią/ Pana ………………………………….. z członka zarządu Rodzinnego Ogrodu 

Działkowego …………………………………………… w…………………………………..…… 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

§3 

Odpisem niniejszej uchwały powiadomić: 

1.  adresat 

2. Okręg w Łodzi 

3. a/a  

Uzasadnienie 

 

W związku z niewykonywaniem obowiązków członka Zarządu i częstymi nieobecnościami na 

posiedzeniach tego organu tj. naruszeniem § 42 ust. 1 Zarząd ROD postanowił odwołać Panią / 

Pana z funkcji członka zarządu ROD ………………………… w …………………………  

Od niniejszej uchwały przysługuje Pani / Pani …….................. prawo odwołania się  do organu 

wyższego w terminie 14 dni od daty otrzymania uchwały. Zgodnie z § 42 ust. 4 wniesienie 

odwołania nie wstrzymuje decyzji o odwołaniu.* 

 

 

pieczęć okrągła ROD  

 

       SEKRETARZ ROD           PREZES ROD  

 

….………………….       …..……………………. 

    podpis i pieczątka                                      podpis i pieczątka  

 

 

*W uzasadnieniu zarząd ROD winien wskazać wszystkie powody odwołania członka 

zarządu wynikające z naruszenia przepisów obowiązujących w PZD) 


