
                    

        Michał  Bolek,     Okręg  Lubelski  

                     Szanowni  Delegaci !

                     Szanowni  Goście !

     

W imieniu  swoim  jako  długoletni  członek  okręgowej  komisji  rewizyjnej  oraz   Komisji  
Rewizyjnych  tak  okręgu  ale  i  ROD-ów  chciałbym  przedstawić  kilka spostrzeżeń i 
przemyśleń ze swojej pracy w latach  2015 – 2019  a  które  miały one  wpływ  na  jakość  
pracy  w  Rodzinnych  Ogrodach  Działkowych.   Przede  wszystkim  bardzo  dobrą  decyzją  
było  powołanie  Ośrodków  Finansowo – Księgowych  dla  ROD  oraz  wdrażanie  programu  
DGCS  na  potrzeby  związku.                                                                                                
Zapewniło  to  rzetelne prowadzenie  księgowości  i  obniżyło  koszty  obsługi  ROD.                                                                  
Dalej:  ogromną  pracę  trzeba  było  włożyć  w  prowadzenie  w  życie  rozporządzenia  
Parlamentu  Europejskiego   o   ochronie   danych   osobowych   osób   fizycznych.   
Działając   według  wytycznych  biura  prawnego  PZD  jesteśmy  w  tej  chwili  na  finiszu  
tych  prac.                                                                                                                                              
Po  trzecie:  ważnym  elementem  było  opracowanie  Regulaminu  działalności  Kolegiów  
Prezesów.  Ich  powołanie miało  polepszyć   współpracę  ROD  między  sobą  oraz  z  
samorządami  i  innymi  organizacjami.  To  nie jest  tak   jak  niektórzy  myślą  że  organ  
wyższego  szczebla  na  ich  prośbę  wystosuje  pismo  do  administracji  i  zaraz  ROD-y  
otrzymają pieniądze. Są w  błędzie -  może  być  zupełnie  odwrotnie.  Żeby  otrzymać  
pomoc  to  trzeba  coś  dać  od  siebie,   Nasz  osobisty  kontakt,  zaproszenie  na  nasze  
imprezy,  spotkania  skruszy  przysłowiowe  lody.                                                                                                                                                          
Po  czwarte:  dziękujemy  Krajowej  Radzie  za  wszystkie  materiały  szkoleniowe  i  
informacyjne  jakie   otrzymywaliśmy  w  „Biuletynach”,  „Działkowcu”,  Ogródku”  i „ 
Aktualnościach”  Związkowych.                                                                                                 
Niedocenianą  rolę  w  szkoleniach  nowo  przyjętych  działkowców  odgrywali  pracownicy  
biura  Okręgu  jak  i  społeczne  służby  instruktorskie -  przy  szkoleniu  w  zakresie  
modernizacji  działek,  przestrzeganiu  regulaminu  oraz  współżycia  z  sąsiadami.           
Żeby nie było wszystko  takie  piękne  muszę też  odnieść  się  do  kwestii  roszczeniowości  
działkowców  wobec  Zarządów  ROD.  Większość  nowych  działkowców  myśli  że  jak  
wnieśli  opłaty  to  wszystko  im  się  należy,  nie  dając  w zamian  nic.                                  
Wielką  bolączką  jaką  zaobserwowaliśmy  podczas  Zebrań  Sprawozdawczo  Wyborczych -   
jest  małe  zainteresowanie   pracą  w  organach  statutowych  ogrodu.  Młodzi  działkowcy  
nie  mają  czasu,  starsi  mają  problemy  z  biurokracją  lub  nie  mają  już  sił.                    
Inną  kwestią  jest stosowanie  się  do  Statutu  PZD  i  Regulaminu  Ogrodu,  wybieramy 



tylko  to  co  jest  nam  wygodne.                                                                                                              
Zarządy  Rodzinnych  Ogrodów  Działkowych  nie  zawsze  stosują  druki  zalecane  przez  
Krajową  Radę  które  musimy  potem  jako  członkowie  komisji  rewizyjnej  kwestionować.                                                           
Problemem   są   sytuacje   jakie   zdarzają   się   po   niektórych   Walnych   Zebraniach  
Sprawozdawczo – Wyborczych, nowo wybrane zarządy zaczynają rywalizować z Komisjami  
Rewizyjnymi  ROD -  kto  jest   ważniejszy.  Komisje  rewizyjne  chciałyby  zarządzać  
ogrodem  - choć  nie  mają  do  tego  żadnych  kompetencji.  Natomiast  zarządy  ROD  
chciałyby  mieć  wpływ  na  komisje.  Nie  ma  tego  dużo  ale  świadczy  to  że  nie  wszyscy   
znają  Statut,  nie  czytają.                                                                                                                                            
Nie wszyscy  członkowie organów statutowych rozumieją swoją rolę służebną. W  naszym            
stowarzyszeniu, musimy przyjąć takie formy działania  aby nie zapominać o działkowcach.  
Powinniśmy  organizować  wszelkie  formy  współpracy  z  innymi  organizacjami,   
administracją  lokalną  w pozyskiwaniu  zaufania  oraz  pomoc  finansową  na  rozwój  
ogrodów  z  różnych  źródeł. Jest  jeszcze  jedna  sprawa  niezwykle  ważna  -  to  
pozyskiwanie  wody  opadowej  do  podlewania  roślin  na  działkach.  Wydaje  się  nam  że  
powinniśmy  zając  się  tym  problemem  jak  swego  czasu  kompostownikami.                                                                                                      
Kończąc  swoje  wystąpienie  chciałbym  podziękować  wszystkim  którzy  przyczynili  się  
do  rozwoju  i  utrzymania  Rodzinnych  Ogrodów  Działkowych.                                                 
Szanowni  Działkowcy  nasze  pięknie  zagospodarowane  ogrody  o  które  walczyliśmy  i 
walczymy   to   wizytówka   pracy   wszystkich   działkowców,   Rady  Krajowej  PZD,   Rad  
Okręgowych  PZD,  organów  statutowych  ROD,  oraz  współpracujących  z  nami  
przedstawicieli  administracji  samorządowej.

Życzymy  nowo  wybranym  władzom  PZD  kontynuowania  działalności  zgodnie z prawem  
dla  dobra  naszego  związku.  


