
STOWARZYSZENIE OGRODOWE
„NA PIASKACH” w KOMPRACHCICACH 

ul. Chróścińska 2
46-070 Komprachcice

Komprachcice, dnia 27-08-2022r

UCHWAŁA Nr 8/NWZ/2022
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZEBRANIA 

 STOWARZYSZENIA OGRODOWEGO " NA PIASKACH"
W KOMPRACHCICACH

z dnia 27-08-2022r.

w sprawie

UCHWALENIA ILOŚCI GODZIN DO ODPRACOWANIA NA TERENIE OGRODU W ROK 2022 LUB

EKWIWALENTU ZA NIEPRZEPRACOWANE GODZINY

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Ogrodowego „Na Piaskach” w Komprachcicach

zgodnie z § 29 pkt. 1, p pkt 11 Statutu Stowarzyszenia Ogrodowego „Na Piaskach

w Komprachcicach, uchwala:

1. Ilość godzin do odpracowania w 2022r. - ustala się 4 godziny od działki

2. Ekwiwalent za nie odpracowanie 4 godzin pracy na rzecz ogrodu wynosi 25 zł brutto

za 1 godz. (dwadzieścia pięć złotych).

3. Termin prac na rzecz ogrodu zostanie ogłoszony na 7 dni przed planowanymi pracami. 

Informację o terminie prac zostaną umieszczone na stronie Internetowej SO oraz w 

gablotach. Prace muszą zostać wykonane do końca sezonu działkowego tj.

31-10-2022r. Prace będą zależały od warunków atmosferycznych. Ewentualny termin 

wykonania prac może zostać przesunięty. Nowy termin zostanie ogłoszony w sposób 

opisany powyżej.

4. Prace na częściach wspólnych ogrodu, zlecone przez Zarząd działkowiczowi, zostaną 

zaliczone na poczet ekwiwalentu za te prace.

5. Działkowicz, który nie może osobiście wykonać prac, wpłaca wysokość ekwiwalentu, 

która jest integralną częścią opłaty ogrodowej lub wyznacza pełnomocnika, który w jego 

imieniu może wykonać zlecone prace.

6. Prace na rzecz ogrodu realizowane są zgodnie z przyjętym przez Walne Zebranie planem 

pracy na bieżący rok i ustalanym przez Zarząd zakresem tych prac.

7. Ekwiwalent należy zapłacić do 31-10-2022r.

8. Nieterminowe wpłaty skutkować będą naliczaniem odsetek ustawowych za zwłokę

w spłacie.
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9. Zgodnie z § 66 p pkt 3  Regulaminu Rodzinnego Ogrodu Działkowego Stowarzyszenia 

Ogrodowego „Na Piaskach w Komprachcicach „W szczególnie uzasadnionych 

przypadkach – na wniosek zainteresowanego – Zarząd może zwolnić działkowicza 

częściowo lub całkowicie od obowiązku prac na rzecz Ogrodu” lub wnoszenia 

równowartości ekwiwalentu

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Strona 2 z 2


