
 

P R O T O K Ó Ł 

KOMISJI MANDATOWEJ WALNEGO ZEBRANIA  

SPRAWOZDAWCZEGO 

 ROD GÓRNIK w Zgorzelcu 

z dnia 24 marca 2023 roku 

 
Komisja Mandatowa ukonstytuowała się w następującym składzie: 

Przewodniczący:    Jolanta Piec-Dobisiak  

Sekretarz:    Artur Kurasiewicz 

Członek:    Edward Oleszczak 

 

Komisja Mandatowa na podstawie sporządzonej listy obecności stwierdziła, że na 624 

członków zwyczajnych PZD w ROD w zebraniu uczestniczy 65 członków, co stanowi                

10,42 %, wobec czego: 

1) zgodnie z § 61 ust. 1 statutu PZD walne zebranie jest prawomocne w pierwszym 

terminie (obecność ponad 50%)
1
 , 

2) zgodnie z § 61 ust. 2 statutu PZD walne zebranie jest prawomocne w drugim 

terminie 
1
,  

i może podejmować ważne uchwały wymagane na podstawie przepisów Statutu PZD oraz 

inne niezbędne do funkcjonowania ogrodu. 

Lista obecności z walnego zebrania stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

 

SEKRETARZ KOMISJI 

MANDATOWEJ 

 PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 

MANDATOWEJ 

Artur Kurasiewicz  Jolanta Piec-Dobisiak 

   

Podpis członka Komisji:   

            Edward Oleszczak 

 

 

   

 
 

 

                                                           
1
 Niepotrzebne skreślić 



 

 

P R O T O K Ó Ł 

KOMISJI UCHWAŁ I WNIOSKÓW 

 WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO 

ROD GÓRNIK w Zgorzelcu 

z dnia 24 marca 2023 roku 

 

Komisja Uchwał i Wniosków ukonstytuowała się w następującym składzie: 

Przewodniczący:    Iwona Bryndzia  

Sekretarz:    Leszek Szymala  

Członek:    Michał Czernik  

Komisja Uchwał i Wniosków po wysłuchaniu sprawozdań Zarządu, sprawozdania 

Komisji Rewizyjnej, dyskusji oraz po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych na Walnym 

Zebraniu proponuje Walnemu Zebraniu projekty następujących uchwał w sprawie: 

 

1. Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD za 2022 r.,  

2. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 r., 

3. Zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej ROD za 2022 r. , 

4. Wysokości i terminu wnoszenia opłaty ogrodowej w 2023 r., 

5. Wysokości i terminu wnoszenia opłaty ogrodowej – opłata energetyczna –              

w 2023 r., 

6. Wysokości i terminu wnoszenia opłaty ogrodowej – opłata wodna – w 2023 r., 

7. Wysokości i terminu wnoszenia opłaty za wodę w 2023r., 

8. Wysokości i terminu wnoszenia opłaty za wywóz śmieci z terenu ROD w 2023 r., 

9. Zatwierdzenia powołania członków organu PZD w trybie § 40 ust. 1 Statutu PZD. 

10. Ustalenia kwoty przeznaczonej na świadczenia pieniężne i nagrody wypłacane               

z tytułu pracy społecznej w ROD. 

11. Zmian w Regulaminie korzystania z energii elektrycznej w ROD „GÓRNIK”                

w Zgorzelcu. 

12. Planu pracy na 2023 r., 

13. Preliminarza finansowego na 2023 r. 

 

Projekty uchwał stanowią integralną część protokołu. 

  

                 
SEKRETARZ KOMISJI UCHWAŁ                  

I WNIOSKÓW 

 PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 

UCHWAŁ I WNIOSKÓW 

Leszek Szymala  Iwona Bryndzia 
 

            

         Członek Komisji: 

  

        Michał Czernik 

 

 
 



 

  

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR 01/2023 

Walnego zebrania sprawozdawczego 

ROD GÓRNIK w Zgorzelcu 

z dnia 24 marca 2023 roku 

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności  

Zarządu ROD w 2022 roku 

 

Walne zebranie sprawozdawcze działając na podstawie § 64 pkt 1 Statutu PZD na wniosek 

Komisji Rewizyjnej ROD postanawia: 

§ 1 

Zatwierdzić sprawozdanie z działalności Zarządu ROD za 2022 r. 

§ 2 

Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 

UCHWAŁ I WNIOSKÓW 

 PRZEWODNICZĄCY  

WALNEGO ZEBRANIA  

 

Iwona Bryndzia  Mariusz Kurela 
   

 

 

  

 

 

 

 

 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

UCHWAŁA NR 02/2023 

Walnego zebrania sprawozdawczego  

ROD GÓRNIK w Zgorzelcu 

z dnia 24 marca 2023 roku 

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ROD za 2022 rok 

 

Walne zebranie sprawozdawcze, na wniosek Komisji Rewizyjnej ROD, działając na 

podstawie § 64 pkt 3 Statutu PZD postanawia: 

§ 1 

Zatwierdzić/nie zatwierdzić sprawozdanie finansowe ROD za 2022 rok sporządzone przez 

zarząd ROD składające się z: 

- bilansu zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą:    286 850,81  zł 

- rachunku zysków i strat zamykającego się nadwyżką na kwotę:      1 479,19  zł 

- sprawozdania z Funduszu Rozwoju zamykającego się kwotą:     16 505,62 zł 

- sprawozdania Funduszu Oświatowego zamykającego się kwotą:       1 964,01 zł 

§ 2 

Sprawozdanie finansowe ROD za rok 2022 stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 

UCHWAŁ I WNIOSKÓW 

 PRZEWODNICZĄCY  

WALNEGO ZEBRANIA  

 

Iwona Bryndzia  Mariusz Kurela 

   

   

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

UCHWAŁA NR 03/2023 

Walnego zebrania sprawozdawczego  

ROD GÓRNIK w Zgorzelcu 

z dnia 25 marca 2022 roku 

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności                                                              

Komisji Rewizyjnej ROD w 2022 roku 

 

Walne zebranie sprawozdawcze działając na podstawie § 64 pkt 2 Statutu PZD postanawia: 

§ 1 

Zatwierdzić sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej ROD za 2022 r.  

§ 2 

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 

UCHWAŁ I WNIOSKÓW 

 PRZEWODNICZĄCY  

WALNEGO ZEBRANIA  

 

Iwona Bryndzia  Mariusz Kurela 

   

   

   

 

 

  

 

 

 

 

 
  

 



 
 

 

 

UCHWAŁA NR 04/2023 

Walnego zebrania sprawozdawczego  

ROD GÓRNIK w Zgorzelcu 

z dnia 24 marca 2023 roku 
 

w sprawie wysokości opłaty ogrodowej i terminu jej wnoszenia w 2023 roku 

Walne zebranie sprawozdawcze działając na podstawie art. 33 ust. 1 i 2 ustawy o ROD oraz                        

§ 64 pkt 7 Statutu PZD postanawia: 

§ 1 

Uchwalić opłatę ogrodową przeznaczoną na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD tj. 

w szczególności na: 

1) wydatki na utrzymanie porządku i czystości w kwocie 0,03 zł od m
2
 powierzchni 

użytkowanej działki, 

2) bieżącą konserwację infrastruktury ogrodowej w kwocie 0,01 zł od m
2
 powierzchni 

użytkowanej działki, 

3) opłaty za dostawę energii elektrycznej, cieplnej, gazu i wody w części dotyczącej terenu 

ogólnego i infrastruktury ogrodowej  w kwocie 0,11 zł od m
2
 powierzchni użytkowanej 

działki, 

4) ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne w kwocie 0,01 zł od m
2
 

powierzchni użytkowanej działki, 

5) zarządzanie ROD  w kwocie 0,25 zł od m
2
 powierzchni użytkowanej działki, 

 

w 2023 roku w łącznej kwocie 0,53 zł od m² powierzchni użytkowanej działki, 

 

w tym 0,12 zł od m² powierzchni użytkowanej działki  partycypacja na rok 2023 (zgodnie 

z § 145 ust. 1 i 2 statutu PZD uchwalona uchwałą nr 2/XVI/2022 Krajowej Rady PZD z dnia 

17 listopada 2022 r. ). 

 

§ 2 

Opłatę ogrodową wskazaną w § 1 wnoszą wszyscy działkowcy w ROD w terminie do dnia  

30 czerwca 2023 roku. 

§ 3 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 

UCHWAŁ I WNIOSKÓW 

 PRZEWODNICZĄCY  

WALNEGO ZEBRANIA  

 

Iwona Bryndzia  Mariusz Kurela 

   

   

 
 

 



UCHWAŁA NR 05/2023 

Walnego zebrania sprawozdawczego  

ROD GÓRNIK w Zgorzelcu 

z dnia 24 marca 2023 roku 
 

w sprawie wysokości i terminu wnoszenia opłaty ogrodowej – opłata energetyczna  w roku 2022 
 

Walne zebranie sprawozdawcze ROD działając na podstawie art. 33 ust. 1 i 2 ustawy o ROD, § 64 pkt 

7 Statutu PZD oraz uchwały nr 285/2015 Krajowego Zarządu PZD z dnia 5 listopada 2015 r.                         

w sprawie wprowadzenia zasad regulujących korzystanie z energii elektrycznej w rodzinnych 

ogrodach działkowych, postanawia: 

§ 1 

Na podstawie danych z 2022 r. – w szczególności strat wynikających z różnic pomiędzy wskazaniami 

licznika głównego, a sumą wskazań wszystkich podliczników wynoszących w 2022 r. 1248 kWh,                 

w tym :  
1. dla linii energetycznej nr 1 – 31 kWh (wskaźnik strat 30%), 

2. dla linii energetycznej nr 2 – 22 kWh (wskaźnik strat 8%), 

3. dla linii energetycznej nr 3 – 156 kWh (wskaźnik strat 22%), 

4. dla linii energetycznej nr 4 – 128 kWh (wskaźnik strat 18%), 

5. dla linii energetycznej nr 5 – 119 kWh (wskaźnik strat 13%), 

6. dla linii energetycznej nr 6 – 792 kWh (wskaźnik strat 15%), 

 

uchwala opłatę energetyczną na 2023 r. w kwocie : 

 47 zł od działki w ROD podłączonej do linii energetycznej nr 1, tj. działki nr 3 i 5, 

 12 zł od działki w ROD podłączonej do linii energetycznej nr 2, tj. działki nr 6, 7, 8, 9, 133, 

 35 zł od działki w ROD podłączonej do linii energetycznej nr 3, tj. działki nr 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 28, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 

 70 zł od działki w ROD podłączonej do linii energetycznej nr 4, tj. działki nr 12, 27, 31, 33, 

116, 118, 119, 120, 124, 

 15 zł od działki w ROD podłączonej do linii energetycznej nr 5, tj. działki nr 14, 117, 121, 

123, 125, 127, 130, 131, 136, 138, 140, 142, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 153, 155, 157, 159, 

 30 zł od działki w ROD podłączonej do linii energetycznej nr 6, tj. działki nr 15, 29, 40, 41, 

42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 58, 59, 60, 61, 63, 65, 67, 73, 74, 84, 86, 88, 89, 90, 

92, 93, 94, 96, 97, 99, 100, 102, 104, 108, 109, 110, 111, 112, 114, 122, 170, 172, 174, 178, 

182, 186, 189, 195, 196, 204, 297, 298, 302, 303, 305, 307, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 

317, 318, 319, 320, 321, 326, 496, 498, 501, 502, 504, 505. 
 

§ 2 

Opłata energetyczna przeznaczona jest na pokrycie strat powstających w trakcie przesyłu energii 

wewnątrz ogrodu. 

§ 3 

1. Opłatę wskazaną w § 1 wnoszą wszyscy działkowcy, w ROD których działki były lub są 

podłączone do ogrodowej sieci energetycznej w 2023 r.  

2. Opłatę wnosi się w terminie do dnia 30 czerwca 2023 roku. 
 

§ 4 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI UCHWAŁ 

I WNIOSKÓW 

 PRZEWODNICZĄCY  

WALNEGO ZEBRANIA  

Iwona Bryndzia  Mariusz Kurela 

   

   



 
 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR 06/2023 

Walnego zebrania sprawozdawczego  

ROD GÓRNIK w Zgorzelcu 

z dnia 25 marca 2022 roku 

 

w sprawie wysokości i terminu wnoszenia opłaty ogrodowej                                                                

– opłata wodna w roku 2023 

 

Walne zebranie sprawozdawcze ROD działając na podstawie art. 33 ust. 1 i 2 ustawy                  

o ROD, § 64 pkt 7 Statutu PZD oraz uchwały nr 57/2019 Krajowego Zarządu PZD z dnia                    

27 lutego 2019 roku (ze zmianami wprowadzonymi uchwałą 101/2020 KZ PZD z dnia 21 

kwietnia 2020 r.) w sprawie zasad ustalenia i rozliczania opłaty wodnej w ROD, postanawia:  

§ 1 

Na podstawie danych z 2022 roku uwzględniających w szczególności koszty wynikające z : 

a) Ubytków wody, w tym: 

 ubytków wody w sieci (różnica między wodomierzem głównym, a sumą wszystkich 

podliczników zainstalowanych na poszczególnych działkach), 

 ubytków wody z powodu awarii sieci w ciągu sezonu, 

 napełnienia sieci wodą na początku sezonu oraz zrzutu wody na koniec sezonu, 

b) dozoru technicznego urządzeń służących do poboru wody,  

c) badań jakości wody, 

d) amortyzacji urządzeń służących do poboru wody, 

e) pozostałych kosztów związanych z poborem wody, w tym opłaty zmiennej dla 

Przedsiębiorstwa Wody Polskie za faktycznie pobraną wodę.  

 

uchwala opłatę wodną w wysokości 5 zł od działki podłączonej do sieci wodnej.  

 

§ 2 

1. Opłatę wskazaną w § 1 wnoszą wszyscy działkowcy w ROD których działki były lub są 

podłączone do ogrodowej sieci wodociągowej w 2023 r.  

2. Opłatę wnosi się w terminie do dnia 30 czerwca 2023 roku. 

§ 3 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 

UCHWAŁ I WNIOSKÓW 

 PRZEWODNICZĄCY  

WALNEGO ZEBRANIA  

 

Iwona Bryndzia  Mariusz Kurela 

   

   

 



 

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR 07/2023 

Walnego zebrania sprawozdawczego  

ROD GÓRNIK w Zgorzelcu 

z dnia 24 marca 2023 roku 

 

w sprawie wysokości i terminu wnoszenia opłaty za wodę w 2023 roku 

 
    Walne zebranie sprawozdawcze ROD działając na podstawie art. 33 ust. 1 i 2 ustawy o ROD oraz              

§ 64 pkt 7 Statutu PZD, postanawia:  

§ 1 

Na podstawie danych z 2022 roku uwzględniających w szczególności koszty wynikające ze zużycia : 

a) energii elektrycznej na potrzeby zasilania urządzeń wodnych oraz 

b) wody według wskazań wodomierzy na poszczególnych działkach 

 

uchwala opłatę za wodę w 2023 roku w kwocie 1 zł/m
3
 wody. 

 

§ 2 

1. Przedpłaty w 2023 roku naliczane będą do wysokości równoważnej 11 m
3
 wody. 

2. Opłatę wymienioną w punkcie 1, obniża się o nadpłatę wynikającą ze wskazań wodomierzy na 

poszczególnych działkach w 2022 roku. 

3. W przypadku zużycia w 2022 roku ponad 11 m
3
 wody, rozliczenie wynikające ze wskazań 

wodomierzy na poszczególnych działkach, nastąpi poprzez dopłatę za zużytą wodę ponad 11 m
3
 

według stawki obowiązującej w 2022 roku. 
 

§ 3 

     Opłatę za wodę wnoszą działkowcy, których działki podłączone są do sieci wodnej w terminie : 

1. do 30 czerwca 2023 roku – jako zaliczkę na 2023 r. z rozliczeniem 2022 roku, oraz 

2. do 30 listopada 2023 roku – za rzeczywiste zużycie wody w sezonie 2023 w oparciu o bieżące 

wskazanie wodomierza.   

§ 4 

     Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 

UCHWAŁ I WNIOSKÓW 

 PRZEWODNICZĄCY  

WALNEGO ZEBRANIA  

 

Iwona Bryndzia  Mariusz Kurela 

   
   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

UCHWAŁA NR 08/2023 

Walnego zebrania sprawozdawczego  

ROD GÓRNIK w Zgorzelcu 

z dnia 24 marca 2023 roku 

 

w sprawie wysokości i terminu wnoszenia opłaty  

za wywóz śmieci z terenu ROD w 2023 roku 

 

Walne zebranie sprawozdawcze ROD działając na podstawie art. 33 ust. 1 i 2 ustawy                    

o ROD, § 64 pkt 7 Statutu PZD oraz w zw. z umową z firmą wywozową, postanawia: 

§ 1 

Uchwalić opłatę za wywóz śmieci w 2023 roku w kwocie 110 zł od działki.  

§ 2 

Opłatę za wywóz śmieci wnoszą działkowcy obowiązany w terminie do dnia                            

30 czerwca 2023 roku. 

§ 3 

W przypadku zmiany wysokości stawki za wywóz śmieci przez podmiot świadczący tę usługę 

w akcie, do którego odwołuje się niniejsza uchwała,  zarząd ROD dokona odpowiedniej 

korekty (podwyżki lub obniżki) w rozliczeniach z tego tytułu pomiędzy działkowcem a ROD. 

 

§ 4 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 

UCHWAŁ I WNIOSKÓW 

 PRZEWODNICZĄCY  

WALNEGO ZEBRANIA  

 

Iwona Bryndzia  Mariusz Kurela 

   

   

   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

UCHWAŁA NR 09/2023 

Walnego zebrania sprawozdawczego  

ROD GÓRNIK w Zgorzelcu 

z dnia 24 marca 2023 roku 

 

w sprawie ustalenia kwoty przeznaczonej na świadczenia 

pieniężne i nagrody wypłacane z tytułu pracy społecznej w ROD 
 

     Walne zebranie sprawozdawcze działając na podstawie § 64 pkt 6 i pkt 7 Statutu PZD oraz              

§ 5 ust. 3 Uchwały nr 5/XXV/2018  KR PZD z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zasad 

wynagradzania za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją w rodzinnych 

ogrodach działkowych (zm. wprowadzone uchwałą nr 11/XXVI/2019 KR PZD z dnia 

24.01.2019 r.), postanawia: 

 

§ 1 

1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na świadczenia i nagrody zgodnie                     

z uchwałą nr 5/XXV/2018 Krajowej Rady PZD wynosi 18.431,64 zł. 

2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na świadczenia i nagrody na rok 

kalendarzowy 2023 podwyższyć o 6.068,36 zł (słownie zł: sześć tysięcy sześćdziesiąt 

osiem 36/100).  

3. Łączną wysokość środków finansowych przeznaczonych na świadczenia i nagrody w 2023 

roku ustalić na  24.500 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące pięćset zł). 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 

UCHWAŁ I WNIOSKÓW 

 PRZEWODNICZĄCY  

WALNEGO ZEBRANIA  

 

Iwona Bryndzia  Mariusz Kurela 

   
   

 

 

  

 

 
  



 

 

UCHWAŁA NR 10/2023 

Walnego zebrania sprawozdawczego 

ROD GÓRNIK w Zgorzelcu 

z dnia 24 marca 2023 roku 

 

w sprawie zatwierdzenia powołania członków organu PZD 

w trybie § 40 ust. 1 Statutu PZD 
 

 

Walne zebranie sprawozdawcze ROD działając na podstawie § 40 ust. 2 Statutu PZD, 

postanawia: 

§ 1 

Zatwierdzić / Nie zatwierdzić 

powołania : 

1. Pani Jolanty Piec-Dobisiak do składu Zarządu ROD dokonane na podstawie uchwały 

nr 052/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r. oraz 

2. Pani Iwony Bryndzi do składu Zarządu ROD dokonane na podstawie uchwały                         

nr 010/2023 z dnia 26 stycznia 2023 r. 

§ 2 

Stwierdzić, że aktualnie w skład Zarządu ROD wchodzą : 

1. Tadeusz Korbut 

2. Danuta Bogdziewicz 

3. Leszek Szymala 

4. Anna Nowakiewicz 

5. Jolanta Piec-Dobisiak 

6. Iwona Bryndzia 

 

Przeprowadzić  / Nie przeprowadzić 

wybory uzupełniające do wskazanego w § 1 organu ROD w ramach walnego zebrania 

sprawozdawczego na podstawie § 65 ust. 3 Statutu PZD. 

 

§ 3 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 

UCHWAŁ I WNIOSKÓW 

 PRZEWODNICZĄCY  

WALNEGO ZEBRANIA  

 

Iwona Bryndzia  Mariusz Kurela 

   

   

 

 



UCHWAŁA NR 11/2023 

Walnego zebrania sprawozdawczego 

ROD GÓRNIK w Zgorzelcu 

z dnia 24 marca 2023 roku 
 

w sprawie zmian w Regulaminie korzystania z energii elektrycznej                                                         

w ROD „GÓRNIK” w Zgorzelcu. 

 
     Walne zebranie sprawozdawcze ROD działając na podstawie Uchwały nr 285/2015 Prezydium 

KR PZD z dnia 5 listopada  2015 r., w sprawie zasad korzystania z energii elektrycznej                           

w Rodzinnych Ogrodach Działkowych, postanawia : 

 

§ 1 

Wprowadzić zmiany w załączniku do uchwały nr 6/WZ/2017 walnego zebrania 

sprawozdawczego członków PZD w ROD GÓRNIK w Zgorzelcu z dnia 8 kwietnia 2017 r.                

w sprawie zatwierdzenia regulaminu korzystania z energii elektrycznej w ROD „GÓRNIK”                      

w Zgorzelcu. 

§ 2 

W rozdziale II. Rozliczanie zużycia energii Regulaminu korzystania z energii elektrycznej                 

w ROD „GÓRNIK” w Zgorzelcu wprowadza się następujące zmiany: 

 

1. Dodaje się punkt 1.a o brzmieniu : 

 

„W celu zachowania płynności finansowej ROD, na poczet zużytej energii elektrycznej pobiera 

się do 30 kwietnia każdego roku zaliczki od działkowców bez wezwania, w wysokości 50 % 

opłaty za energię elektryczną z poprzedniego roku w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek złotych 

w dół”. 

 

2. Ustala się nową treść : 

 

1) Punktu 3, który otrzymuje brzmienie : 
 

„Odczytu kontrolnego zużycia energii elektrycznej, dokonują raz w roku osoby (inkasenci) 

upoważnione przez  Zarząd ROD w terminie do 15 października każdego roku”.  

oraz 

2) Punktu 5, który otrzymuje brzmienie : 
 

„Działkowcy dokonują wpłaty za zużytą energię elektryczną w terminie do 31 października 

każdego roku z rozliczeniem uiszczonej zaliczki”. 

 

§ 3 

1. Pozostałe warunki Regulaminu pozostają bez zmian. 

2. Jednolity tekst Regulaminu stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 

UCHWAŁ I WNIOSKÓW 

 PRZEWODNICZĄCY  

WALNEGO ZEBRANIA  

 

Iwona Bryndzia  Mariusz Kurela 

   



   

 

 

 
 

UCHWAŁA NR 12/2023 

Walnego zebrania sprawozdawczego  

ROD GÓRNIK w Zgorzelcu 

z dnia 24 marca 2023roku 

 

w sprawie planu pracy na 2023 rok 
 

Walne zebranie sprawozdawcze, działając na podstawie § 64 pkt 6 Statutu PZD, postanawia:  

§ 1 

     Przyjąć plan pracy na 2023 rok. 

§ 2 

     Plan pracy stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3 

     Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 

UCHWAŁ I WNIOSKÓW 

 PRZEWODNICZĄCY  

WALNEGO ZEBRANIA  

 

Iwona Bryndzia  Mariusz Kurela 

   
   

   

 

 

  

 

 

 

 

   

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik do Uchwały nr 12/2023 Walnego Zebrania sprawozdawczego  z dnia 24.03.2023 r.  

 

 

PLAN  PRACY  

ZARZĄDU RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO „GÓRNIK”  na 2023 rok. 

 

 

1. Posiedzenia zarządu – 1-2 razy w miesiącu. 

2. Prace kancelaryjno-biurowe, w tym opracowanie sprawozdań i dokumentacji dotyczącej 

spraw ogrodu, bieżące prowadzenie rejestru działek oraz działkowców, aktualizacja kart 

rejestracyjnych typu „C”. 

3. Obsługa działkowców i kandydatów na działkowców – w okresie od 4 maja do 30 czerwca  

dwa razy w tygodniu w każdy wtorek i czwartek, w lipcu i sierpniu raz w tygodniu,                                

a w sezonie jesienno-zimowym  raz w miesiącu. 

4. Bieżąca aktualizacja informacji w gablotach ogłoszeniowych. 

5. Aktualizacja strony internetowej ROD „GÓRNIK”. 

6. Bieżąca komunikacja z działkowcami za pomocą poczty e-mail ROD „GÓRNIK”. 

7. Bieżąca realizacja zobowiązań finansowych ogrodu. 

8. Wdrażanie uchwał Walnego Zebrania. 

9. Organizacja wywozu śmieci. 

10. Bieżąca współpraca z OZ PZD w Legnicy w zakresie działalności statutowej, prawnej oraz 

ustawodawczej, udział w szkoleniach i naradach.  

11. Podejmowanie działań związanych z bezpieczeństwem w ogrodzie.  

12. Monitorowanie osób zamieszkujących na działkach oraz prac na terenie ROD związanych z 

budową, rozbudową czy nadbudową altan.  

13. Napełnianie sieci wodociągowej ROD i jej opróżnienie na koniec sezonu. 

14. Prowadzenie rejestru eksploatacji studni głębinowej oraz pomiary poziomu lustra wody. 

15. Plombowanie liczników wody na poszczególnych działkach. 

16. Odczyt wskazań wodomierzy po zakończeniu sezonu. 

17. Bieżąca konserwacja infrastruktury ogrodowej. 

18. Utrzymanie pustostanów i terenów zielonych ROD. 

19. Przeprowadzenie przeglądu stanu zagospodarowania działek oraz wytypowanie                      

w ramach przeglądu 10 najlepiej zagospodarowanych działek w ROD „GÓRNIK”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

UCHWAŁA NR 13/2023 

Walnego zebrania sprawozdawczego  

ROD GÓRNIK w Zgorzelcu 

z dnia 24 marca 2023 roku 

 

w sprawie preliminarzy finansowych ROD na 2023 rok 
 

Walne zebranie sprawozdawcze na podstawie § 64 pkt 6 Statutu PZD, postanawia: 

§ 1 

Przyjąć następujące preliminarze finansowe ROD na 2023 r. : 

 

1) preliminarz finansowy działalności statutowej, zamykający się po stronie:  

Przychodów kwotą    62 693,50 zł, 

Kosztów kwotą     62 693,50 zł,  

Rezerwa stanowi             0 zł. 

2) preliminarz Funduszu Rozwoju ROD 

a) bilans otwarcia              16 505,62 zł, 

b) planowane przychody             13 500,00 zł, 

c) planowane koszty        108,00 zł, 

d) planowany stan na 31.12.2023 r. 29 897,62 zł, 

3) preliminarz Funduszu Oświatowego 

a) bilans otwarcia                1 964,01 zł, 

b) planowane przychody               1 800,00 zł, 

c) planowane koszty         1 000,00 zł, 

d) planowany stan na 31.12.2023 r.   2 764,01 zł, 

 

§ 2 

     Preliminarze finansowe ROD stanowią załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§3 

     Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 

UCHWAŁ I WNIOSKÓW 

 PRZEWODNICZĄCY  

WALNEGO ZEBRANIA  

 

Iwona Bryndzia  Mariusz Kurela 

   

   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR 14/2023 

Walnego zebrania sprawozdawczego  

ROD GÓRNIK w Zgorzelcu 

z dnia 24 marca 2023 roku 

 

w sprawie zakazu używania sprzętu spalinowego do prac w niedzielę i święta 
 

Walne zebranie sprawozdawcze na podstawie § 64 pkt. 10 Statutu PZD oraz § 67 pkt. 2 

Regulaminu ROD,  postanawia: 

§ 1 

Zakazać wykonywania prac z użyciem sprzętu spalinowego na terenie ROD GÓRNIK                      

w niedzielę i święta. 
 

§ 2 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 

UCHWAŁ I WNIOSKÓW 

 PRZEWODNICZĄCY  

WALNEGO ZEBRANIA  

 

Iwona Bryndzia  Mariusz Kurela 

   

   
   

 

 

 


