
1 
 

PROTOKÓŁ 

Z  WALNEGO ZEBRANIA  SPRAWOZDAWCZCZEGO CZŁONKÓW PZD                                                 

w ROD „GÓRNIK” w Zgorzelcu                                                                                                            

odbytego w dniu 24 marca 2023 roku. 

1.  

      Z powodu niskiej frekwencji, pierwszy termin rozpoczęcia zebrania został przesunięty              

z godziny 16
30 

na 17
00

 , zgodnie z § 61 ust. 2 Statutu PZD. 

Czas oczekiwania na rozpoczęcie Walnego zebrania sprawozdawczego w drugim terminie 

wykorzystano na informacje związane z wywozem śmieci z terenu ROD oraz kradzieżą wkładek 

do zamków w furtkach wejściowych. Przedstawił je prezes zarządu Tadeusz Korbut.  

       Zebranie w drugim terminie otworzył prezes Zarządu ROD „GÓRNIK”. 

Pan Tadeusz Korbut powitał przedstawiciela OZ PZD w Legnicy Pana Kazimierza Wójcika oraz 

przybyłych działkowiczów.      

 Z kolei zawnioskował o powstanie i uczczenie chwilą ciszy zmarłych w ostatnim okresie 

działkowców.  

2. 

     Na Przewodniczącego Walnego zebrania sprawozdawczego zgłoszony został Pan Mariusz 

Kurela, który wyraził zgodę. W związku z brakiem innych propozycji kandydatura Pana Kureli 

została poddana pod głosowanie. Jednogłośnie wybrano Pana Mariusza Kurelę na 

Przewodniczącego Walnego zebrania sprawozdawczego. Następnie Pan Tadeusz Korbut przekazał 

prowadzenie obrad Przewodniczącemu zebrania. 

Przewodniczący Zebrania Pan Kurela podziękował za zaufanie i przystąpił do realizacji przebiegu 

zebrania. Do Prezydium Zebrania Przewodniczący zaproponował 4 osoby tj. Prezesa Zarządu ROD 

„GÓRNIK” Tadeusza Korbuta, przedstawiciela OZ PZD w Legnicy Pana Kazimierza Wójcika, 

przewodniczącą Komisji Rewizyjnej ROD Panią Krystynę Milanowską oraz wiceprezesa Zarządu 

ROD Danutę Bogdziewicz, która została wyznaczona na protokolanta zebrania.                             

Zebrani jednogłośnie zatwierdzili proponowaną liczbę i skład Prezydium Zebrania. 

3. 

     Następnie Pan Kurela odczytał Regulamin Walnego zebrania sprawozdawczego ROD 

„GÓRNIK”, który został przyjęty większością głosów. 

Tekst Regulaminu stanowi załącznik do protokołu. 

4. 

     Przewodniczący Zebrania odczytał proponowany porządek obrad, który jednogłośnie został 

zatwierdzony. 

Tekst porządku obrad stanowi załącznik do protokołu. 

5. 

     Przystąpiono do wyborów poszczególnych komisji. Przewodniczący Zebrania zawnioskował, 

aby składy komisji liczyły po trzy osoby. Zebrani jednogłośnie zatwierdzili proponowany skład 

ilościowy poszczególnych komisji. 
 

Do Komisji Mandatowej zgłoszono następujące kandydatury :  

Jolanta Piec-Dobisiak, Artur Kurasiewicz, Edward Oleszczak;  

innych kandydatur nie zgłoszono. Kandydaci wyrazili zgodę na pełnienie funkcji w Komisji 

Mandatowej na czas trwania Walnego Zebrania. W głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęto 

proponowany skład Komisji Mandatowej. 

KOMISJA  MANDATOWA ukonstytuowała się w następujący sposób : 

 Jolanta Piec-Dobisiak - przewodnicząca 

 Artur Kurasiewicz - sekretarz 

 Edward Oleszczak - członek 
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Do Komisji Uchwał i Wniosków zgłoszono następujące kandydatury : 

Iwona Bryndzia, Leszek Szymala, Michał Czernik; innych kandydatur nie zgłoszono.                  

Kandydaci wyrazili zgodę na pełnienie funkcji w Komisji Uchwał i Wniosków na czas trwania 

Walnego Zebrania. W głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęto proponowany skład Komisji 

Uchwał i Wniosków.  

KOMISJA  UCHWAŁ I WNIOSKÓW ukonstytuowała się w następujący sposób : 

 Iwona Bryndzia - przewodniczący 

 Leszek Szymala - sekretarz 

 Michał Czernik – członek 

6. 

     Sprawozdanie  Zarządu  ROD „GÓRNIK” z działalności za 2022 r. (merytoryczne i finansowe) 

przedstawiła wiceprezes Zarządu ROD Pani Danuta Bogdziewicz.     

7. 

     Protokół Komisji Mandatowej Walnego zebrania sprawozdawczego ROD „GÓRNIK”, 

odczytała przewodnicząca komisji Pani Jolanta Piec-Dobisiak. Na 624 członków PZD w ROD 

„GÓRNIK”, w zebraniu uczestniczą 65 osoby, co stanowi 10,42 %.  

Protokół Komisji Mandatowej stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

8. 

     Sprawozdanie  Komisji Rewizyjnej ROD za rok 2022, odczytała przewodnicząca Komisji 

Rewizyjnej ROD Pani Krystyna Milanowska. 

9. 

     Komisja Rewizyjna oceniła pracę Zarządu jako dobrą i wnioskowała o przyjęcie sprawozdania 

merytorycznego i finansowego Zarządu ROD.  

10. 

     Przewodniczący zebrania poprosił o zadawanie pytań do przedstawionych sprawozdań. 

Działkowcy nie mieli pytań do powyższych spraw.  

 
11. 

     Przewodniczący zebrania poprosił przewodniczącą Komisji Uchwał i Wniosków                        

Panią Iwonę Bryndzię, o odczytanie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.  

      Przystąpiono do głosowania w sprawach : zatwierdzenia sprawozdania z działalności zarządu 

ROD za 2022 r., zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 r., zatwierdzenia sprawozdania                                     

z działalności Komisji Rewizyjnej ROD za 2022 r.     

 

11.1   Walne zebranie sprawozdawcze jednogłośnie, zatwierdziło sprawozdanie z działalności 

zarządu ROD za 2022 rok. 

Podjęto Uchwałę Nr 01/2023 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności                          

Zarządu ROD w 2022 roku.  

Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.    

 

11.2 Walne zebranie sprawozdawcze jednogłośnie, zatwierdziło sprawozdanie finansowe za 2022 

rok. 

Podjęto Uchwałę Nr 02/2023 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ROD za                

2022 rok.  

Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.   

 

11.3     Walne zebranie sprawozdawcze jednogłośnie, zatwierdziło sprawozdanie z działalności 

Komisji Rewizyjnej ROD za 2022 rok. 

Podjęto Uchwałę Nr 03/2023 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności                          

Komisji Rewizyjnej ROD w 2022 roku.  
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Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.   

 
12. 

     Z projektem planu pracy na 2023 rok zapoznała działkowców Pani Danuta Bogdziewicz.    

   

13. 

     Projekt preliminarzy finansowych ROD na 2023 rok przedstawiła zebranym Pani Danuta 

Bogdziewicz.  

14. 

     Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Krystyna Milanowska odczytała pozytywną opinię 

Komisji na temat preliminarzy finansowych na 2023 rok wraz z wnioskiem o jego przyjęcie. 
 

15. 

     Jako pierwsza głos w dyskusji zabrała Danuta Bogdziewicz, która przedstawiła propozycje 

wysokości opłat ogrodowych na 2023 rok, omówiła sposób ich wyliczenia oraz odczytała wnioski 

zarządu ROD w sprawie opłaty ogrodowej energetycznej i opłaty ogrodowej wodnej na 2023 r. 

stanowiące załączniki do protokołu. Ponadto przedstawiła kwestię przeznaczenia na świadczenia               

i nagrody dla członków organów ROD kwoty wyższej niż kwota należna z tytułu partycypacji.               

Z kolei omówiła proponowane zmiany w Regulaminie korzystania z energii elektrycznej w ROD 

GÓRNIK polegające na wprowadzeniu zaliczek od działkowców na poczet zużytej energii 

elektrycznej. 

     Przewodniczący Zebrania poprosił o zadawanie pytań do przedstawionych propozycji opłat 

ogrodowych na 2023 r. oraz planu pracy i preliminarzy finansowych i zmian w Regulaminie 

korzystania z energii elektrycznej. 

     Z uwagi na szczegółowe wyjaśnienie wymienionych kwestii, działkowcy nie mieli pytań do 

powyższych spraw.  

16. 

     W związku ze zmianami personalnymi w składzie zarządu ROD w okresie od ostatniego WZ                            

i powołanie nowych członków w trybie kooptacji, prezes zarządu Tadeusz Korbut przedstawił 

dokooptowanych członków do zatwierdzenia. Są to Jolanta Piec-Dobisiak powołana na podstawie 

uchwały zarządu ROD z dnia 28.04.2022 r. i Iwona Bryndzia powołana na podstawie uchwały 

zarządu ROD z dnia 26.01.2023 r. 

17. 

     Przewodniczący zebrania zwrócił się do przewodniczącej Komisji Uchwał i Wniosków                        

Pani Iwony Bryndzi, o przedstawienie projektów uchwał  w kolejnych sprawach.  

Protokół Komisji Uchwał i Wniosków stanowi załącznik do protokołu z Walnego Zebrania. 

      Przystąpiono do głosowania. 
 

17.1   Walne Zebranie Sprawozdawcze jednogłośnie przyjęło wysokość opłaty ogrodowej w 2023 

roku.   

Podjęto Uchwałę Nr 04/2023 - w sprawie wysokości opłaty ogrodowej i terminu jej wnoszenia               

w 2023 roku. 

 

17.2   Walne Zebranie Sprawozdawcze jednogłośnie, przyjęło wysokość opłaty ogrodowej – opłata 

energetyczna w 2023 roku.    

Podjęto Uchwałę Nr 05/2023 - w sprawie wysokości i terminu wnoszenia opłaty ogrodowej – 

opłata energetyczna w roku 2023. 

 

17.3   Walne Zebranie Sprawozdawcze jednogłośnie przyjęło wysokość opłaty ogrodowej – opłata 

wodna w 2023 roku.    

Podjęto Uchwałę Nr 06/2023 - w sprawie wysokości i terminu wnoszenia opłaty ogrodowej – 

opłata wodna w roku 2023. 
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17.4   Walne Zebranie Sprawozdawcze jednogłośnie przyjęło wysokość opłaty ogrodowej – opłata 

za wodę w 2023 roku.   

Podjęto Uchwałę Nr 07/2023 - w sprawie wysokości i terminu wnoszenia opłaty ogrodowej – 

opłata za wodę w roku 2023. 

 

17.5   Walne Zebranie Sprawozdawcze jednogłośnie przyjęło wysokość opłaty za wywóz śmieci                    

z terenu ROD w 2023 roku.    

Podjęto Uchwałę Nr 08/2023 - w sprawie wysokości i terminu wnoszenia opłaty za wywóz śmieci 

z terenu ROD w roku 2023. 

 

17.6   Walne Zebranie Sprawozdawcze jednogłośnie przyjęło wysokość środków finansowych 

przeznaczonych na świadczenia i nagrody wypłacane z tytułu pracy społecznej w ROD.   

 Podjęto Uchwałę Nr 09/2023 - w sprawie ustalenia kwoty przeznaczonej na świadczenia 

pieniężne i nagrody wypłacane z tytułu pracy społecznej w ROD. 

 

17.7   Walne Zebranie Sprawozdawcze jednogłośnie zatwierdziło powołanie członków zarządu 

ROD w trybie par. 40 ust.1 Statutu PZD. 

Podjęto Uchwałę Nr 10/2023 - w sprawie zatwierdzenia powołania członków organu PZD w trybie 

par. 40 ust. 1 Statutu PZD. 

 

17.8   Walne Zebranie Sprawozdawcze jednogłośnie  przyjęło zmiany w Regulaminie korzystania    

z energii elektrycznej w ROD GÓRNIK. 

Podjęto Uchwałę Nr 11/2023 - w sprawie zmian w Regulaminie korzystania z energii elektrycznej 

w ROD GÓRNIK w Zgorzelcu . 

Jednolity tekst Regulaminu stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

17.9   Walne Zebranie Sprawozdawcze jednogłośnie  przyjęło plan pracy na 2023 rok.  

Podjęto Uchwałę Nr 12/2023 - w sprawie planu pracy na 2023 rok.   

Plan Pracy na 2023 rok stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 
 

17.10   Walne Zebranie Sprawozdawcze jednogłośnie  przyjęło preliminarze finansowe na 2023 

rok. 

Podjęto Uchwałę Nr 13/2023 - w sprawie preliminarzy finansowych na 2023 rok.  

Preliminarze finansowe stanowią załącznik do niniejszej uchwały.    
 

17. 

Przewodniczący zebrania poprosił o zadawanie pytań w sprawach różnych. 

     Jako pierwszy głos zabrał pan Zbigniew Boreczek, który zawnioskował o uchwalenie zakazu 

koszenia i wykonywania innych prac na terenie ROD przy użyciu sprzętu spalinowego w niedzielę 

i święta. 

Po krótkiej dyskusji Walne Zebranie Sprawozdawcze większością głosów - przy jednym głosie 

przeciw i dwoma głosami wstrzymującymi się, przyjęło zakaz używania sprzętu spalinowego do 

prac na terenie ROD w niedzielę i święta. 

Podjęto Uchwałę Nr 14/2023 - w sprawie zakazu używania sprzętu spalinowego do prac                              

w niedzielę i święta. 

      Z kolei pan Grzegorz Podpora zgłosił wyrzucanie śmieci przez działkowców z sąsiedniego 

ogrodu - ROD ŁUŻYCE, do kontenerów znajdujących się na terenie ROD GÓRNIK. 

Prezes Tadeusz Korbut wyjaśnił, że rozmawiał z prezes ROD ŁUŻYCE panią Leną Parkot, która 

twierdzi, że posiadają pojemniki na śmieci na swoim terenie i działkowcy z ŁUŻYC nie wyrzucają 

śmieci do kontenerów GÓRNIKA.  

Nie poruszono innych spraw. 
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18. 

     Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Zebrania  Pan Mariusz Kurela podziękował za 

spotkanie i zakończył zebranie. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 PROTOKOLANT  Danuta Bogdziewicz 

              

PRZEWODNICZĄCY                                                                                                             

WALNEGO ZEBRANIA    Mariusz Kurela 

                                                                                              

                                                                                                              

                                                                                                                                                     


