Poznań, dnia 19 marca 2013 roku

PAN / PANI
ZBIGNIEW GORZELAŃCZYK
TRAUGUTA 23 M 21
61-514 POZNAŃ

DZIAŁKA NR '001

ZAPROSZENIE
Zarząd ROD „URODZAJ” w Poznaniu zaprasza na WALNE ZEBRANIE
SPRAWOZDAWCZE, które odbędzie się w dniu 13 kwietnia 2013 roku w świetlicy na terenie
II przy ul. Serbskiej 5 w Poznaniu
Początek obrad w I terminie: godz. 15:00*, w II terminie godz. 15:30.
*Zgodnie z § 79 ust. 2 statutu PZD uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie, co najmniej pół godziny później
są waŜne bez względu na liczbę członków Związku obecnych na zebraniu, tj. nawet przy obecności poniŜej 50% członków
Związku.

PORZĄDEK WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwarcie Walnego Zebrania.
Wybór Przewodniczącego i Prezydium Walnego Zebrania.
Zatwierdzenie porządku Walnego Zebrania.
Zatwierdzenie Regulaminu Walnego Zebrania.
Wybór Komisji Mandatowej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
Sprawozdanie merytoryczne oraz sprawozdanie finansowe z działalności Zarządu ROD
„URODZAJ” w 2012 r.
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD „URODZAJ” z działalności w 2012 r.
8. Sprawozdanie Komisji Rozjemczej ROD „URODZAJ” z działalności w 2012 r.
9. Przedstawienie projektu Planu pracy Zarządu i projektu Preliminarza finansowego na
2013 r.
10. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej status quo Walnego Zebrania.
11. Aktualna sytuacja działkowców, ogrodów i Związku w świetle orzeczenia Trybunału
Konstytucyjnego (zaawansowanie prac nad projektem nowej Ustawy o ROD).
12. Dyskusja w sprawie przedstawionych sprawozdań oraz projektu Planu Pracy, projektu
Preliminarza finansowego oraz zgłaszanie wniosków dotyczących działalności ROD
„URODZAJ”.
13. Zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego oraz sprawozdania finansowego z działalności
Zarządu ROD „URODZAJ” - § 82 pkt 5 statutu PZD;
14. Rozpatrzenie sprawozdania i wniosków Komisji Rewizyjnej ROD „URODZAJ” - § 82 pkt 2
statutu PZD.
15. Rozpatrzenie sprawozdania i wniosków Komisji Rozjemczej ROD „URODZAJ” - § 82 pkt
3 statutu PZD.

16. Podjęcie uchwał w sprawach:
- planu pracy Zarządu i preliminarza finansowego ROD „URODZAJ” na 2013 r. - § 82 pkt 6
statutu PZD,
- wysokości i terminu wnoszenia opłaty na rzecz ogrodu w 2013 r. - § 82 pkt 7 statutu PZD,
- liczby godzin pracy na rzecz ogrodu oraz ekwiwalentu za tę pracę w 2013 r. - § 82 pkt 8
statutu PZD,
- złoŜonych przez Zarząd wniosków inwestycyjnych w ROD „URODZAJ”, w tym
partycypacji finansowej i pracy rzeczowej działkowców w 2013 r.- § 82 pkt 9 statutu PZD,
**
- wysokości i terminu wnoszenia opłaty energetycznej,
- wysokości i terminu wnoszenia opłaty wodociągowej,
- określenia wysokości i terminu wnoszenia ryczałtowej kwoty za kaŜdy niekontrolowany
przez działkowca wyciek wody,
- zgłoszonych we wnioskach przez działkowców na Walnym Zebraniu - § 82 pkt 10 statutu
PZD.
17. Zakończenie Walnego Zebrania.

* JeŜeli się nie przewiduje, naleŜy skreślić
** Tylko w przypadku podjęcia inwestycji

Materiały sprawozdawcze będą udostępnione do wglądu w dniach 04-05 kwietnia 2013 r.
i 08-12 kwietnia 2013 r. w następujących godzinach: poniedziałek w godz. od 11:00 do
14:00, środa – piątek 15:00 do 18:00 – w biurze Zarządu na terenie II przy ul. Serbskiej 5
w Poznaniu.

