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Zgodnie z § 62 ust. 1 statutu PZD uchwały walnych zebrań odbytych w drugim
terminią co najmniej poł godziny po Wyznaczonej godzinie rozpoczęcia W pierWszym terminie są ważne bez względu na liczbę członków zwyczajnych PZD obec-

Działkowicze ROD "RAJ" - Rybnik

nych na tym zebraniu,

Przepis dotyczący ll terminu nie ma zastosowania do konferencji delegatów.
Zgodnie z § 56 ust.2 statutu PZD prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłą<znie członek zwyaajny PZD w danym ROD i wykiuczone jest zastępstwo
lub działanie przez pełnomocników
Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć ze s ą dowód toź§amości, lcóry może być sprawdzany przy podpisywaniu Iisty ob chości.

rządu ROD

Andrzej Wiszniowski

PrezesZar

1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.

4. Zatwierdzenie Regulaminu Walnego Zebrania

Spra-

w 201 7 roku.

cie sprawozdania.
Projekt planu pracy na 2018 rok.
Projekt preliminarza finansowego na 2018 rok.

11, 5prawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej
prawomocność obrad.

'l2. Dyskusja.

]3. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu
RODw2017roku,
14. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2017
rok.

wg. Listy Członków PZD

15. Zatwierdzenie sprawozdania z działalnościKomisji
Rewizyjnej ROD w 2017 roku.
1 6. Przedstlwienie przez Komisję Wyborczą kandydata/ów
do Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej ROD i na delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD

8. Ocena działalnościZarządu ROD przez Komisję Rewizyjną ROD za 2017 rok wraz z wnioskiem o przyję,
0,

!t]-!!!

*.

17. Wybory członka/ów Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej

wozdawczego.
5. Wybór Komisji Mandatowej, Wyborczejx oraz Uchwał
iWniosków.
6. SprawozdanieZarządu ROD z działalnościza2017 rok
(sprawozdanie merytoryczne i fi nansowe).
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności

9.

Działkowców

Zbigniew Parma

PORZĄDEK OBRAD

]

Członkowie Polskiego Związku

l8.

ROD i delegata/ów na Okręgovvy Zjazd Delegatów PZD*.

Uchwalenie opłat ogrodowych

i

terminu ich wnosze-

nia w 2018 roku.

19. Uchwalenie realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego), w tym partycypacji finansowej dziaŁ
kowców".

20. Uchwalenie planu pracy na 2018 rok.
21

. Uchwalenie preliminarza finansowego

na 201B rok.

22. Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności
ogrodu.

23, Sprawy różne.
24. Zakończenieobrad.
".leśli się nie przewiduje, należy skreśIić

Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu
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