
Za cznik nr 1
do uchwa y nr 256/2015 Krajowego Zarz du PZD

z dnia 1 pa dziernika 2015 r.
w sprawie zasad udzielania i zwrotu po yczek

z Funduszu Samopomocowego Polskiego Zwi zku Dzia kowców

(piecz  ROD)

UCHWA A NR... / 200...
Walnego Zebrania Cz onków (Konferencji Delegatów)* 

ROD im............................. w ..................... w dniu .............. 200... r.
w sprawie zaci gni cia po yczki z Funduszu Samopomocowego

W zwi zku z uchwa  nr �� /200�� Walnego Zebrania Cz onków (Konferencji Delegatów) ROD 

im. �������������� w �������������� z dnia ���� 200 ��  

roku w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego) pn ��������������

postanawia si  co nast puje:

1. Upowa nia si  Zarz d ROD im. ������������� w ������������� 

do wyst pienia z wnioskiem o udzielenie po yczki z Funduszu Samopomocowego na powy sz  in-

westycj  w wysoko ci ������ z . Proponowany okres sp aty okre la si  na �� lat od dnia 

wyp acenia kwoty po yczki. 

Uzasadnienie:
2. Walne Zebranie Cz onków (Konferencja Delegatów) ROD im. �������� w �������

uchwala op at  na sp at  po yczki w wysoko ci �� z /rocznie od dzia kowca, p atn  przez okres 
sp aty po yczki. Powy sza op ata stanowi partycypacj   nansow  dzia kowców w kosztach inwesty-
cji. Ma onkowie maj cy tytu  prawny do tej samej dzia ki wp acaj  jedn  op at  na sp at  po yczki,

3. Zobowi zuje si  Zarz d ROD im. ���������� do sp aty zaci gni tej po yczki w termi-
nach i ratach ustalonych w uchwale Krajowego Zarz du PZD w sprawie udzielenia po yczki.

4. Upowa nia si  Zarz d ROD im. ����������� do z o enia o wiadczenia, w którym Za-
rz d ROD akceptuje mo liwo  dokonania przez okr gowy zarz d PZD blokady rachunku bankowego 
ROD, w przypadku zalegania ze sp at  co najmniej trzech kolejnych rat po yczki oraz braku z o enia 
wyja nie  wskazuj cych przyczyny zalegania ze sp at  ww. po yczki..

5. W przypadku podj cia uchwa y o wyodr bnieniu si  ROD, stosownie do art. 69 ust. 1 lub art. 73 ust. 4 
ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o ROD, zobowi zuje si  stowarzyszenie ogrodowe do sp aty po ycz-
ki zaci gni tej przed dniem podj cia uchwa y o wyodr bnieniu si  ROD.

6. Niniejsza uchwa a wchodzi w ycie z dniem podj cia.

 PRZEWODNICZ CY KOMISJI PRZEWODNICZ CY
 UCHWA  I WNIOSKÓW WALNEGO ZEBRANIA
  (KONFERENCJI DELEGATÓW) 

�����������, dnia ������� 200�� r.

*Zgodnie z § 64 statutu PZD uchwal  mo e podj  walne zebranie (konferencja delegatów) sprawozdaw-
cze lub sprawozdawczo-wyborcze oraz zgodnie z § 68 statutu PZD nadzwyczajne walne zebranie (konfe-
rencja delegatów), o ile zosta o zwo ane do rozpatrzenia tej sprawy.


