Załącznik Nr 5.14
do Protokołu Walnego Zebrania

POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW
ROD „SARENKA II” W CZĘSTOCHOWIE
................................................

Częstochowa, dnia 23 kwietnia 2010 r.

/pieczęć ROD/

UCHWAŁA NR 14/2010
WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO
CZŁONKÓW ROD „SARENKA II”
Z DNIA 23 KWIETNIA 2010 R.

w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego
pn.: Wykonanie instalacji wodociągowej w ROD „SARENKA II”
§1
Walne Zebranie Członków ROD „SARENKA II” w Częstochowie na podstawie § 82 pkt 9
statutu PZD oraz wniosku Zarządu ROD przyjmuje do realizacji na lata 2010 – 2012 zadanie
inwestycyjne pn.
Wykonanie instalacji wodociągowej w ROD „SARENKA II”
§2
Zakres rzeczowy robót, przewidywany koszt ich realizacji i źródła finansowania oraz system
wykonawstwa (zlecony, gospodarczy) określa wniosek Zarządu ROD, stanowiący załącznik
do uchwały.
§3
Wysokość partycypacji finansowej w kosztach realizacji zadania, o którym mowa w § 1,
przypadającej na jednego członka Związku ustala się w kwocie:
 400 zł na rok 2010, płatne do dnia 30.07.2010 r.
 400 zł na rok 2011, płatne do dnia 31.03.2011 r.
 400 zł na rok 2012, płatne do dnia 31.03.2012 r.
Kwoty należy wpłacić na rachunek bankowy ROD lub w kasie ROD w wyżej określonych
terminach.
§4
Zakres prac działkowców dla realizacji zadania w 2010 r., przypadających na członka
Związku ustala się w ilości 0 godzin.
§5
Małżonkowie będący członkami Związku opłacają jedną opłatę, o której mowa w § 3 oraz
odpracowują ustaloną na jednego członka ogrodu ilość godzin pracy na rzecz zadania
inwestycyjnego, o której mowa w § 4.
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§6
Realizacja zadania inwestycyjnego może być podjęta po uzyskaniu zgody prezydium
okręgowego zarządu PZD oraz spełnieniu przez zarząd ROD wymogów formalno-prawnych,
określonych w przepisach ustawy Prawo budowlane i uchwały nr 69/99 Prezydium Krajowej
Rady PZD z dnia 28 października 1999 r. w sprawie inwestycji i remontów w rodzinnych
ogrodach działkowych.
§7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
UCHWAŁ I WNIOSKÓW

PRZEWODNICZĄCY
WALNEGO ZEBRANIA

........................................

........................................

(podpis)

(podpis)
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POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW
ROD „SARENKA II” W CZĘSTOCHOWIE
................................................

Częstochowa, dnia 23 kwietnia 2010 r.

/pieczęć ROD/

WNIOSEK
ZARZĄDU ROD „SARENKA II”
NA WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW ROD
W DNIU 23 KWIETNIA 2010 R.

w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego
pn.: Wykonanie instalacji wodociągowej w ROD „SARENKA II”
1. Charakterystyka obiektu lub robót, zawierająca krótki opis techniczny wraz z istotnymi
parametrami, które określają wielkość obiektu lub robót:
Dokończenie rozprowadzenia sieci wodociągowej rozdzielczej w ROD „SARENKA II”
oraz wykonanie punktów czerpalnych na każdej działce.
2. Przewidywany czasokres i termin realizacji:
Lata: 2010 – 2012
3. System wykonawstwa zadania (w odniesieniu do całości lub elementów obiektu):
Zlecony
4. Przewidywany koszt zadania:
129.600 zł
(400 zł płacone corocznie od jednej działki przez okres 3 lat)
5. Przewidywane źródła finansowania:
− środki własne ROD
− dotacje jednostek samorządu terytorialnego
− dotacje z innych źródeł
− środki z opłat inwestycyjnych
− wartość pracy działkowców

0 zł
0 zł
0 zł
129.600 zł
0 zł

6. Numer i data decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu:
Nie dotyczy.
7. Informacje dodatkowe:
Kwota na ten cel uchwalona na Walnym Zebraniu Członków ROD w dniu 18.04.2008r.
nie wystarczy na wykonanie całości inwestycji. Z racji poszerzenia zakresu robót oraz
wzrostu cen materiałów, słusznym jest zwiększenie kwoty zgodnie z aktualnymi potrzebami
oraz wydłużenie okresu realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego.
W IMIENIU ZARZĄDU ROD
PREZES
........................................
(podpis)
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