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24.03.2018 r.  

Sprawozdanie merytoryczne z działalności  
Zarządu ROD „GÓRNIK” w Zgorzelcu  

za 2017 r.  

Szanowni Państwo, 

        Zarząd ROD „GÓRNIK” w roku 2017 pracował w następującym składzie: 

1. Tadeusz Korbut - prezes zarządu ROD, 

2. Danuta Bogdziewicz – wiceprezes zarządu ROD, 

3. Teresa Solecka – skarbnik ROD, 

4. Zbigniew Smółka – członek zarządu ROD, 

5. Andrzej Koźma – członek zarządu ROD, 

6. Mariusz Kurela - członek zarządu ROD, 

7. Leszek Szymala - członek zarządu ROD – dokooptowany z dniem 23 listopada 

2017 r. 

W minionym roku z mandatu członka zarządu ROD zrezygnowali : Sułtana Siskos-

Ostrowska, pełniąca funkcję sekretarza zarządu ROD oraz Eugeniusz Wójcik, ponadto               

z dniem 26 stycznia 2017 r. wygasł mandat członka zarządu ROD Stanisława Bieńka, 

który rozwiązał umowę dzierżawy działkowej za porozumieniem stron. 

Funkcję Gospodarza Ogrodu w roku 2017 pełnił w okresie od 3 lipca do 31 października 

Pan Leszek Szymala. 

         W okresie sprawozdawczym zarząd ROD odbył 20 posiedzeń statutowych. Poza 

posiedzeniami statutowymi, członkowie zarządu pełnili w biurze dyżury zajmując się                

w tym czasie obsługą działkowców oraz osób chętnych do objęcia działek.  

W toku swej pracy kierowaliśmy się przepisami ustawy o Rodzinnych Ogrodach 

Działkowych, Statutu Polskiego Związku Działkowców, Regulaminu Rodzinnego Ogrodu 

Działkowego oraz zasadami i wytycznymi określonymi w Uchwałach Krajowej Rady 

PZD. 

W zgodzie z powyższymi dokumentami Zarząd w 2017 r. podjął ogółem 223 uchwały                   

w formie pisemnej, w tym 175 dotyczących działkowców w następujących sprawach :   
 

 2 uchwały w sprawie wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej, 

 2 uchwały w sprawie pozbawienia członkostwa w PZD, 

 25 uchwał w sprawie rozwiązania umowy dzierżawy działkowej za porozumieniem 

stron, 

 32 uchwały w sprawie wygaśnięcia członkostwa w PZD, 

 29 uchwał w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie umowy dzierżawy działkowej, 

 4 uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie umowy dzierżawy działkowej ze 

współmałżonkiem działkowca, 

 2 uchwały w sprawie zatwierdzenia umowy przeniesienia praw do działki, 

 32 uchwały w sprawie przyjęcia w poczet członków PZD, 
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 6 uchwał w sprawie wyrażenia zgody na czasowe użytkowanie wolnej                                   

i niezagospodarowanej działki, 

 20 uchwał w sprawie wygaśnięcia prawa do działki w związku ze śmiercią, 

 14 uchwał w sprawie obniżenia opłaty ogrodowej uiszczanej w roku nabycia prawa do 

działki,  przeznaczonej na wydatki inwestycyjne i remonty, 

 7 uchwał w sprawie wyrażenia zgody na przyłączenie działki do ogrodowej sieci 

elektrycznej. 
 

Na dzień 31 grudnia 2017 roku nasz Ogród liczył 661 działkowców – członków PZD,                  

a na 505 działek o powierzchni ogółem wynoszącej 16,8949 ha - 445 to działki czynne, 

58 wolne oraz 2 działki w użytkowaniu Fundacji Niepełnosprawnym i Oczekującym 

Pomocy z siedzibą w Zgorzelcu przy ul. Traugutta. 
 

     W okresie sprawozdawczym członkowie zarządu i księgowa uczestniczyli                               

w szeregu naradach i szkoleniach organizowanych przez Okręgowy Zarząd w Legnicy. 

Szkolenia miały na celu pogłębienie wiedzy księgowej oraz wiedzy z zakresu zarządzania 

i stosowania nowych przepisów prawa.  
      
     W ramach zadań statutowych zarząd przeprowadził coroczny przegląd 

zagospodarowania działek. Powołana uchwałą zarządu ROD Komisja gospodarcza, 

wytypowała w ramach przeglądu 10 najlepiej jej zdaniem zagospodarowanych działek        

w ROD. Rozstrzygnięcie konkursu na najlepiej zagospodarowaną działkę w ROD 

nastąpiło w czasie obchodów Dnia Działkowca 2017 w dniu 2 września. Wyróżnionym 

użytkownikom działek wręczone zostały nagrody. Ponadto w ramach Dnia Działkowca 

zorganizowana została wystawa plonów, za które  również działkowcy otrzymywali 

drobne nagrody. 

W czasie obchodów Dnia Działkowca 2017 czas umilał nam zespół muzyczny 

Górnołużyckie Błękitne Kamizelki z Łagowa a wieczorem przy muzyce mechanicznej 

odbyła się zabawa taneczna, która trwała do późnych godzin.                           

Działkowcy w ramach poczęstunku otrzymali kiełbaskę i kaszankę z grilla, korzystali                     

z zimnych napojów oraz kawy i herbaty, ponadto częstowani  byli ciastem zgłoszonym do 

konkursu „Działkowe wypieki 2017”.  
 

     Realizując roczny plan pracy na bieżąco przeprowadzaliśmy przegląd stanu 

technicznego urządzeń hydraulicznych oraz sprzętu ogrodowego. Dokonywaliśmy ich 

konserwacji bądź naprawy. Zbiorniki na wodę przed rozpoczęciem sezonu zostały 

oczyszczone z mułu i rdzy. Systematycznie naprawiane były również uszkodzone zamki 

od furtek wejściowych.  

Dbaliśmy o utrzymanie wolnych działek i terenów ogólnych w ROD. W sezonie odbyły 

się 4 cykle ich koszenia. Na podstawie zawartych umów pierwszy cykl koszenia 

przeprowadziła firma C SECURITY ze Zgorzelca a pozostałe FHU Dziobak z Dłużyny 

Dolnej. 
 

     Silny wiatr, który przeszedł nad Zgorzelcem w nocy z 28 na 29 października 2017 r. - 

Orkan Grzegorz, spowodował powalenie rosnącego przy ul. Fabrycznej drzewa na 

zewnętrzne ogrodzenie ROD. Zawiadomienie o szkodzie, zdjęcia ze zdarzenia oraz 

wniosek o odszkodowanie przedłożono do Gminy Miejskiej Zgorzelec - właściciela 

wymienionej drogi. Gmina Miejska przekierowała sprawę do Towarzystwa Ubezpieczeń 



3 

 

InterRisk, z którym ma zawartą umowę ubezpieczenia. Firma InterRisk odmówiła 

wypłaty odszkodowania uzasadniając, że Ubezpieczony, czyli Gmina Miejska nie 

otrzymał informacji jakoby drzewo było w złym stanie fitosanitarnym i wymagało 

wycinki. Do powalenia drzewa doszło w skutek anomalii pogodowych występujących    

w okresie opisanego zdarzenia. Był to wypadek losowy, na który Ubezpieczony nie miał 

wpływu. Brak jest więc podstaw zdaniem InterRisk do przyjęcia odpowiedzialności za 

zaistniałą szkodę. Z uwagi na niską wartość całego ogrodzenia zewnętrznego ROD (siatki 

metalowej oraz słupów ogrodzeniowych), która na dzień 31.12.2017 r. wynosiła 1.260,70 

zł, Zarząd ROD nie odwołał się od powyższej decyzji. 
 

     Ważnym problemem w ROD jest nieterminowa realizacja uchwalonych przez Walne 

Zebranie i obowiązujących wszystkich działkowców - opłat ogrodowych. Termin 

płatności ustalony został uchwałą Walnego Zebrania na dzień 30 czerwca 2017 r.,                                      

a w miesiącu sierpniu wysłanych zostało aż 27 wezwań do zapłaty za zwrotnym 

potwierdzeniem odbioru.                        

Mimo opóźnień w dokonywaniu płatności opłat ogrodowych przez działkowców, 

zachowana została płynność finansowa Ogrodu. Na bieżąco realizowaliśmy zobowiązania 

finansowe a wydatków dokonywaliśmy zgodnie z planem.  
 

     W roku 2017 zajęliśmy się egzekucją zaległych opłat ogrodowych.  

Pierwszy pozew o zapłatę w celu wyegzekwowania należności z tytułu opłat ogrodowych 

za 2016 rok wraz z ustawowymi odsetkami wnieśliśmy przeciwko dłużnikowi do Sądu 

Rejonowego w Zgorzelcu w dniu 16 sierpnia 2017 r. Posiedzenie Sądu w sprawie 

powództwa Polski Związek Działkowców stowarzyszenie ogrodowe ROD „GÓRNIK”                

w Zgorzelcu przeciwko dłużnikowi o zapłatę kwoty 413 zł 52 gr, odbyło się w dniu 24 

listopada 2017 r. Wyrokiem zaocznym Sąd Rejonowy w Zgorzelcu zasądził od 

pozwanego na rzecz ROD „GÓRNIK” kwotę 413,52 zł wraz z ustawowymi odsetkami 

oraz kwotę 30 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.  

Drugi pozew, o zapłatę kwoty 205,30 zł złożony został w dniu 15 grudnia 2017 r.                            

i dotyczy opłat ogrodowych wraz z ustawowymi odsetkami za 2017 r. Rozprawa jeszcze 

się nie odbyła. 
 

     Kolejnym ważnym zagadnieniem, którym zajmował się zarząd ROD jest gospodarka 

odpadami komunalnymi.         

Uchwała Rady Miasta Zgorzelec w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez 

właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określa na 

każdą działkę w ROD normę 10 l odpadów zmieszanych na tydzień w okresie sezonu, tj. 

od 1 kwietnia do 30 września każdego roku.  

Zarząd ROD na sezon od 1 kwietnia do 30 września 2017 r. zamówił dla Ogrodu                     

4 kontenery na odpady o pojemności 1,1 m
3
 oraz 1 kontener o pojemności 7 m

3
, do 

których mimo zakazu, wrzucane były worki ze skoszoną trawą i częściami roślin. 

Obok kontenerów ustawiano odpady wielkogabarytowe, które każdy z działkowców 

powinien sam wywieźć z Ogrodu lub zamówić na własny koszt pojemnik z MPGK.                  

W związku z tym, zarząd zmuszony był zamówić dodatkowy wywóz odpadów. 
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Uchwalona przez Walne Zebranie w 2017 r. opłata za śmieci w wysokości 18 zł od 

działki dotyczyła odpadów umieszczanych w pojemnikach na odpady, natomiast odpady 

ustawiane obok pojemników nie podlegały tej opłacie oraz nie były odbierane przez 

służby komunalne.  
 

     Następnym realizowanym zadaniem była organizacja pomiarów rezystancji izolacji dla 

działek podłączonych do ogrodowej sieci elektrycznej, którym minął 5-letni okres 

przeglądu. Na dzień 31 grudnia 2017 r. 109 działek w ROD posiadało energię 

elektryczną. Stan izolacji mający decydujący wpływ na bezpieczeństwo obsługi                            

i prawidłowe funkcjonowanie urządzeń elektrycznych sprawdzony został przez Józefa 

Kuchto właściciela Zakładu Instalatorstwa i Pomiarów Elektrycznych. Na 40 działek 

objętych pomiarami - 35 spełniało normy bezpieczeństwa. Koszt pomiarów pokryty został 

z opłaty energetycznej wnoszonej przez działkowców, których działki są podłączone do 

sieci ogrodowej.    

 

     Kolejny rok prowadzono obsługę strony internetowej Ogrodu, obejmującą aktualizację 

jej treści. Zamieszczono dokumentację Walnego Zebrania Sprawozdawczego 2017, 

informacje o opłatach ogrodowych, wzory dokumentów, regulacje prawne, zdjęcia z Dnia 

Działkowca 2017 oraz bieżące informacje i komunikaty. Ponadto prowadzona była 

bieżąca komunikacja za pomocą adresu poczty e-mail naszego Ogrodu, z którego coraz 

częściej korzystają działkowcy podając np. stan wodomierza. Wielu nowych 

działkowców zyskaliśmy właśnie dzięki naszej stronie internetowej oraz poprzez kontakt 

e-mailem. 

 

     Dziękuję za uwagę i w imieniu Zarządu proszę o przyjęcie niniejszego sprawozdania. 

Rozliczenie finansowe w całości przedstawia sprawozdanie finansowe za 2017 r. 

 

W imieniu Zarządu ROD 

                                                   prezes  Tadeusz Korbut 

                                           

 

 


