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Zmiany
w organach

Rodzinnych Ogrodów
Działkowych

 



Okręgowy Zarząd Łódzki Polskiego Związku

Działkowców  zobowiązany jest do prowadzenia rejestru

organów ROD oraz wprowadzania zmian w zarządach

ROD jak i   Komisjach Rewizyjnych, zgodnie z uchwałą

nr 351/2015  z dnia 17 grudnia 2015 roku PKR PZD w

sprawie Rejestru Członków Organów PZD. 

ZAPIS TEN OZNACZA, ŻE ORGANY ROD  SĄ
ZOBOWIĄZANE DO PRZEKAZYWANIA KAŻDORAZOWO
DOKUMENT�W �WIADCZĄCYCH O ZMIANACH   W
SKŁADACH OSOBOWYCH ZARZĄDU ROD CZY KOMISJI
REWIZYJNEJ ROD.

                 UWAGA!!

Organami Rodzinnych Ogrodów Działkowych są: 

- walne zebrane (konferencja delegatów),

-  zarząd ROD,

- Komisja Rewizyjna ROD 

 Organy PZD działają w ramach kompetencji

określonych Statutem PZD. 

Oznacza to, że zasadniczo sprawy przypisane dla

danego organu nie mogą być realizowane przez

inny organ tzn. zarząd ROD nie może decydować

o sprawach przynależnych Komisji Rewizyjnej

ROD, a Komisja Rewizyjna ROD nie może

podjemować uchwał za zarząd ROD.



Zmiany  w Reje s t rze  ROD dokonywane  są  na
podstawie  n/w dokumentów :

uchwały o wygaszeniu mandatu członka organu PZD

zgodnie z §39 statutu PZD (załączając kopię złożonej

rezygnacji) lub uchwały o przyjęciu rezygnacji z

pełnionej funkcji w organach PZD zgodnie z §46

Statutu PZD (załączając kopię złożonej rezygnacji)

uchwały o dokooptowaniu członka organu zgodnie z

§40 Statutu PZD.

ankiety z danymi osobowymi w/w osoby

 protokołu z ukonstytuowania się organu po wygaszeniu

mandatu członka organu oraz dokonanej kooptacji.
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WAŻNE: Uzupełnienie składu organu ROD ( zarząd, komisja rewizyjna) jest
możliwe, jeśli mandat członka wygasa przez upływem kadencji.
Organ ROD może dokooptować do swojego składu jedynie
członka PZD. W konsekwencji zmian dokonanych w organach
ROD w okresie od ostatniego walnego zebrania organ ROD na
najbliższym walnym zebraniu ma obowiązek przedstawienia
członka dokooptowanego do składu organu w celu zatwierdzenia
jego powołania bądź nie zatwierdzenia przez walne zebranie.

Podjęcie przez organ ROD (zarząd, komisja rewizyjna) uchwały
w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji nie daje możliwości
dokooptowania do swojego składu nowego członka. W takim
przypadku skład osobowy organu nie zmniejsza się, zmianie
jedynie ulegają tylko funkcje pełnione w organach przez
poszczególnych członków.



Przykład 1

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze
ustaliło, że zarząd ROD będzie liczyć 5
członków. W trakcie trwania kadencji jeden
z członków składa pisemną rezygnację z
mandatu członka zarządu ROD.  Zarząd w
składzie 4 osób ma trzy miesiące, aby
dokooptować do swego składu członka
spośród członków PZD w ROD (§ 40 ust.
1 statutu PZD). W dalszej części Zarząd
powinien poinformować podczas
najbliższego walnego zebrania, że  członek
został dokooptowany. Walne zebranie
winno podjąć uchwałę o zatwierdzeniu lub
nie zatwierdzeniu kooptacji.

Przykład 2

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze
ustaliło, że zarząd ROD będzie liczyć 5
członków. Na I posiedzeniu zarząd ROD
dokonuje  podziału obowiązków na funkcje i
wybiera : prezesa, wiceprezesa, skarbnika,
sekretarza oraz członka zarządu. W trakcie
trwania kadencji jeden z członków składa
pisemną rezygnację z pełnionej funkcji
skarbnika zarządu ROD.  Zarząd w składzie
5 osób na najbliższym posiedzeniu
podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia
rezygnacji z funkcji ( §46 Statutu PZD) oraz
na nowo dzieli się funkcjami w ramach tych
samych osób.



Przykład 3

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze
ustaliło, że zarząd ROD będzie liczyć 5
członków. W trakcie trwania kadencji jeden
z członków składa pisemną rezygnację z
mandatu członka zarządu ROD.  Zarząd w
składzie 4 osób ma trzy miesiące, aby
dokooptować do swego składu członka
spośród członków PZD w ROD (§ 40 ust.1
statutu PZD). Jeśli zarząd ROD nie
dokooptował nikogo w jego miejsce, na
walnym zebraniu sprawozdawczym należy
dokonać wyboru uzupełniającego skład
zarządu o 1 członka.

UWAGA

Uchwały w sprawie zmian w zarządzie
ROD podejmuje Zarząd ROD.
Nowo wybrana osoba do składu zarządu
nie może podpisywać uchwał o swojej
kooptacji.
Uchwały zgodnie z  § 73 Statutu PZD
podpisuje prezes zarządu ROD
(pierwszy wiceprezes) łącznie z innym
członkiem zarządu ROD umocowanym
do składania oświadczeń woli.



Przykład 1

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze
ustaliło, że Komisja Rewizyjna ROD będzie
liczyć 3 członków. W trakcie trwania
kadencji jeden z członków składa pisemną
rezygnację z mandatu członka Komisji
ROD.  Komisja w składzie 2 osób ma trzy
miesiące, aby dokooptować do swego składu
członka spośród członków PZD w ROD 
 (§ 40 ust.1 statutu PZD). W dalszej części
Komisja Rewizyjna ROD  powinna
poinformować podczas najbliższego
walnego zebrania, że  członek został
dokooptowany. Walne zebranie winno
podjąć uchwałę o zatwierdzeniu lub nie
zatwierdzeniu kooptacji.

Przykład 2

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze
ustaliło, że Komisja Rewizyjna ROD będzie
liczyć 3 członków. Na I posiedzeniu KR
ROD przydziela funkcję: przewodniczego,
zastępcę przewodniczącego oraz sekretarza
(§90 Statutu PZD).  W trakcie trwania
kadencji jeden z członków składa pisemną
rezygnację z pełnionej funkcji sekretarza
KR ROD .  Komisja Rewizyjna ROD w
składzie 3 osobowym na najbliższym
posiedzeniu podejmuje uchwałę w sprawie
przyjęcia rezygnacji oraz na nowo dzieli się
funkcjami w ramach tych samych osób.



Przykład 3

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze
ustaliło, że Komisja Rewizyjna ROD będzie
liczyć 3 członków. W trakcie trwania
kadencji jeden z członków składa pisemną
rezygnację z mandatu członka KR ROD.
Komisja Rewizyjna w składzie 2 osób ma
trzy miesiące, aby dokooptować do swego
składu członków spośród członków PZD w
ROD (§ 40 ust. 1 statutu PZD). 
Jeśli Komisja Rewizyjna ROD nie
dokooptowała nikogo  w jego miejsce, na
walnym zebraniu sprawozdawczym należy
dokonać wyboru uzupełniającego składu
Komisji Rewizyjnej ROD

UWAGA

Uchwały w sprawie zmian członków w
Komisji Rewizyjnej ROD podejmuje
Komisja Rewizyjna ROD.
Nowo wybrana do składu KR ROD
osoba nie może podpisywać uchwał o
swoim dokooptowaniu.
Posiedzenie KR ROD może zwołać
przewodniczący a w razie nieobecności
lub złożenie pisemnej rezygnacji        
 zastępca przewodniczącego.



O tym
warto

pamiętać !

Z doświadczenia wiadomo, że  zmiany w organach ogrodowych  mogą
zachodzić przez całą kadencję. Jednakże należy pamiętać , że jeśli wygaszenie
mandatów organów następuje powyżej 50 %  liczby członków ustalonych
przez walne zebranie sprawozdawczo -wyborcze,  to organ ROD przestaje
istnieć. 
Wówczas o takim fakcie należy powiadomić odpowiedni organ w jednostce
terenowej:
- dla zarządu ROD to Okręgowy Zarząd Łódzki.
- dla Komisji Rewizyjnej to Okręgowa Komisja Rewizyjna PZD w Łodzi,
w celu powołania organu komisarycznego.

Przykłady wygaszenia mandatu Zarządu ROD powyżej 50% :
1.walne zebranie sprawozdawczo -wyborcze wybrało 5 osoby skład zarządu
ROD- 3 osoby składają rezygnację w jednym czasie. 
2. Zarząd ROD liczy 5 osób,  pomiędzy walnymi zebraniami rezygnację
składają w różnych terminach trzy osoby a zarząd ROD nie dokonał po każdej
złożonej rezygnacji kooptacji w ciągu 3 miesięcy . W konsekwencji  skład
zarządu ROD zmniejszył  się do 2 osób tj.ponad 50%. 



O tym
warto

pamiętać !

Przykłady wygaszenia mandatu KR ROD powyżej 50% :

1. walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze wybrało 3 osobowy skład Komisji
Rewizyjnej ROD - 2 osoby składają rezygnację w jednym czasie .
2. Komisja Rewizyjna ROD liczy 3 osoby, pomiędzy walnymi zebraniami
rezygnację składają 2 osoby w różnych terminach , a KR ROD nie dokonała
uzupełnienia składu w ciągu 3 miesięcy po każdej złożonej rezygnacji. 
W związku  powyższym KR ROD przestaje istnieć jako organ mogący
podejmować decyzję. 



Dziękujemy za uwagę
Wzory dokumentów dostępne są na stronie www.lodz.pzd.pl
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