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09.04.2016 r.  

Sprawozdanie merytoryczne z działalności  
Zarządu ROD „GÓRNIK” w Zgorzelcu  

za 2015 r.  

Szanowni Państwo, 

        Zarząd ROD „GÓRNIK” od dnia wyborów, tj. od 18 kwietnia 2015 r. pracował                   

w następującym składzie: 

1. Tadeusz Korbut - prezes zarządu ROD, 

2. Danuta Bogdziewicz – wiceprezes zarządu ROD, 

3. Sułtana Siskos-Ostrowska – sekretarz zarządu ROD, 

4. Teresa Solecka – skarbnik ROD, 

5. Stanisław Bieniek – członek zarządu ROD – gospodarz ogrodu, 

6. Zbigniew Smółka – członek zarządu ROD, 

7. Andrzej Koźma – członek zarządu ROD, 

8. Eugeniusz Wójcik - członek zarządu ROD, 

9. Regina Adamenko – członek zarządu ROD – rezygnacja z mandatu w dniu                    

20 stycznia 2016 r.,  

10. Mariusz Kurela- członek zarządu ROD dokooptowany 25 lutego 2016 r. 

 
         W okresie od 18 kwietnia do 31 grudnia 2015 roku (czyli niespełna 9 miesięcy) 

zarząd ROD odbył 13 posiedzeń, na których podjął 98 uchwał w zakresie bieżącego 

funkcjonowania ogrodu, w tym miedzy innymi :  

- zatwierdzono pięć umów przeniesienia praw do działki,  

- podpisano pięć umów dzierżawy działkowej,  

- przyjęto w poczet członków PZD czternastu nowych działkowców, 

- wyrażono zgodę na czasowe użytkowanie pięciu wolnych i niezagospodarowanych   

  działek,  

- rozwiązano umowy dzierżawy działkowej za porozumieniem stron z pięcioma  

  działkowcami, 

- wypowiedziano dwie umowy dzierżawy działkowej,  

- pozbawiono członkostwa w PZD troje działkowców, 

- stwierdzono wygaśnięcie prawa do działki w związku ze śmiercią dziesięciu  

  działkowców, oraz wiele innych.  

Wszystkie uchwały zgodnie z przepisami sporządzane są w formie pisemnej.  

 

Wzrost ilości uchwał w porównaniu do lat ubiegłych spowodowane jest nową ustawą               

o ROD oraz nowymi przepisami związkowymi. Przepisy te nakładają na zarządy 

prowadzenie spraw ogrodowych na poziomie co najmniej urzędu administracji 

publicznej. Przykładem są uchwały zarządu dotyczące wypowiedzenia umów dzierżawy 
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działkowej, które mogą być zaskarżane do sądu. Skończyły się więc czasy pracy 

społecznej wykonywanej doraźnie bez znajomości przepisów powszechnie 

obowiązujących, a obsługa komputera, bieżące korzystanie z internetowych stron PZD, 

Okręgu w Legnicy czy też elektroniczne przesyłanie dokumentów do Urzędu Skarbowego 

są na dzisiaj normą obowiązującą w pracach zarządu. 

 

     W związku z dużą ilością bieżących spraw i problemów oraz zaplanowanymi pracami 

uchwałą Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego w 2015 roku, poza 

posiedzeniami statutowymi członkowie zarządu wielokrotnie spotykali się na zebraniach 

roboczych. Odpowiadaliśmy na pisma, sporządzaliśmy obowiązującą sprawozdawczość, 

oraz wykonywaliśmy zadania zawarte w uchwałach podjętych przez Prezydium Krajowej 

Rady PZD. Szereg z tych zadań dotyczy prac biurowych, których niestety jest coraz 

więcej, ale dzięki komputeryzacji są one sprawnie wykonywane.  Przykładem takim jest 

Uchwała Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 30 września 2015 r. w sprawie określenia 

zasad prowadzenia i funkcjonowania Ewidencji Działek w ROD, której wdrażanie od 

razu rozpoczęliśmy.  

Z kolei Uchwała Prezydium Krajowej Rady PZD : z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie 

przeciwdziałania budownictwu ponadnormatywnemu oraz zamieszkiwaniu na terenie 

działek w ROD, nakłada zadania do wykonania przez zarząd ROD na terenie Ogrodu. 

Przykładów Uchwał podjętych przez KR PZD w ubiegłym roku, przystosowujących prace 

zarządu oraz funkcjonowanie ROD do nowej ustawy oraz Statutu PZD jest bardzo dużo.      

      

Aby usprawnić działania zarządu, powołaliśmy zgodnie ze Statutem PZD na okres 

kadencji 2015-2019, stałe komisje problemowe. Komisje w obecności prezesa bądź 

wiceprezesa zarządu ROD, wstępnie opracowują wytyczone zadania i przedstawiają 

wyniki prac na posiedzeniach zarządu, gdzie podejmowane są decyzje w formie uchwał.  

Uchwałą zarządu ROD „GÓRNIK” powołana została : 

 

1. KOMISJA Energetyczna ROD „GÓRNIK”, 

w skład której wchodzą: Zbigniew Smółka – przewodniczący komisji, Józef Kuchto oraz 

Artur Kurasiewicz.  

Zbigniew Smółka oraz Józef Kuchto posiadają uprawnienia wymagane przepisami 

powszechnie obowiązującymi w zakresie konserwacji sieci ogólnoogrodowej                             

i przyłączania działek do sieci energetycznej Ogrodu. 

 Komisja Energetyczna opracowała projektu regulaminu korzystania z energii 

elektrycznej w ROD „GÓRNIK” oraz projekt umowy na korzystanie z energii 

elektrycznej na działce, zgodnie z wymogami Uchwały Prezydium Krajowej Rady PZD, 

w sprawie zasad korzystania z energii elektrycznej w ROD.  Projekty te zostały 

zatwierdzone uchwałą zarządu ROD, a następnie podpisano umowy z działkowcami 

posiadającymi przyłącze do sieci energetycznej na użytkowanej działce. Regulamin oraz 

wzór umowy dostępne są na stronie internetowej ROD „GÓRNIK”.  

Ponadto do zadań komisji należy kontrola ważności badań ochrony przeciwporażeniowej 

urządzeń energetycznych oraz przeglądy techniczne poszczególnych linii energetycznych. 

Kontrola przeprowadzona została w 2015 roku przez Pana Zbigniewa Smółkę na 
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działkach, których okres ważności ochrony przeciwporażeniowej urządzeń 

energetycznych, wynoszący 5 lat minął.  

 

 

2. KOMISJA Gospodarcza ROD „GÓRNIK” oraz ds. zagospodarowania 

przestrzennego, 

w skład której wchodzą : Andrzej Koźma – przewodniczący komisji, Stanisław Bieniek, 

Sułtana Siskos-Ostrowska, Eugeniusz Wójcik, Michał Czernik. 

Komisja dokonuje przynajmniej raz w roku przeglądu działek, na podstawie regulaminu 

przeglądu działek w ROD „GÓRNIK” w Zgorzelcu, wprowadzonym Uchwałą nr 62/14 

Zarządu ROD z dnia 10 lipca 2014 r.  

Komisja dokonała przeglądu działek w miesiącu czerwcu 2015 r. Protokół                           

z przeglądu podany został do wiadomości działkowców poprzez wywieszenie                          

w gablotach ogłoszeniowych ROD oraz zamieszczenie na stronie internetowej ROD 

„GÓRNIK”. Ponadto na piśmie wezwano działkowców do usunięcia występujących na 

ich działkach zaniedbań ustalonych przez Komisję Gospodarczą.  

W ramach przeglądu działek, członkowie Komisji Gospodarczej wytypowali 10 działek, 

które ich zdaniem są najładniejsze. Rozstrzygnięcie konkursu na najładniejszą działkę                 

w ROD „GÓRNIK”, nastąpiło na obchodach Dnia Działkowca 2015, gdzie wręczono 

użytkownikom wytypowanych 10 działek nagrody. Zdjęcia z obchodów można obejrzeć 

na stronie internetowej naszego Ogrodu.  

Członkowie komisji zajmowali się także opracowaniem projektu nowej numeracji 

działek, z uwagi na nieład występującym  w numeracji oraz brakującymi kolejnymi 

numerami, w związku z przejęciem szeregu działek przez PKP. 

 

3. KOMISJA Mediacyjna ROD „GÓRNIK” oraz ds. socjalnych, 

w skład której wchodzą : Anna Chamuczyńska – przewodnicząca komisji, Regina 

Adamenko, Sułtana Siskos-Ostrowska oraz Krystyna Skowrońska prowadząca kronikę 

ROD „GÓRNIK”.  

Komisja organizuje spotkania ze stronami sporu oraz przeprowadza rozmowy i lustracje, 

proponuje rozstrzygnięcia w sprawach spornych czy też  zawarcie ugody w formie 

pisemnej.  

W roku ubiegłym komisja zajmowała się rozpatrywaniem 2 spraw w tym 1 skargi, 

dotyczącej rosnącego niezgodnie z regulaminem orzecha. Sprawa toczy się do dzisiaj,                 

a właścicielowi spornego orzecha grozi wypowiedzenie umowy dzierżawy działkowej.  

 

4. KOMISJA Inwestycyjna ROD „GÓRNIK”,  

w skład której wchodzą : Władysław Źrałko - przewodniczący komisji, Zbigniew Smółka 

oraz Andrzej Koźma i Czesław Bomba .  

Komisja zajmowała się zebraniem i rozpatrzeniem ofert na wykonanie zadania 

inwestycyjnego w 2016 r., polegającego na wykonaniu tablicy informacyjno-sytuacyjnej 

ROD, tabliczek z numerami działek oraz gablot ogłoszeniowych. Ponadto komisja 

opracowała kosztorys do wymienionego zadania. 
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Z innych prac zarządu należy wymienić: 

 

- Przeprowadzanie na bieżąco przeglądów stanu technicznego użytkowanych obiektów                

i sprzętu, stanowiących własność ogrodu, oraz ich konserwacja, w tym miedzy innymi : 

konserwowanie gablot ogrodowych, naprawianie ogrodzenia zewnętrznego, naprawa 

zamków w furtkach, usuwanie awarii sieci wodociągowej. 

- Przeprowadzenie kontroli i odczyty wodomierzy oraz liczników elektrycznych. 

- Prowadzenie bieżącej dokumentacji ogrodu, kartotek użytkowników działek oraz 

obowiązującej dokumentacji księgowej i rozliczeniowej ogrodu. 

- Przeprowadzenie archiwizacji dokumentów. 

- Uruchomienie i prowadzenie strony internetowej naszego Ogrodu. 

- Udział w Święcie Kwiatów w ramach Dni Zgorzelca, promujący nasz Ogród. 

- Zorganizowanie na terenie Ogrodu Dnia Działkowca z występami zespołów 

muzycznych, konkursami dla dzieci i zabawą taneczną.  
 

         W okresie sprawozdawczym członkowie zarządu, księgowa uczestniczyli w szeregu 

naradach i szkoleniach wyjazdowych a także miejscowych, organizowanych przez 

Okręgowy Zarząd w Legnicy. Szkolenia miały na celu pogłębienie wiedzy księgowej oraz 

wiedzy z zakresu zarządzania i stosowania nowej ustawy.  
 

        W porze jesienno-zimowej, członkowie zarządu odbywali nocne patrole, w celu 

ograniczenia kradzieży czy dewastacji, których niestety nie dało się uniknąć. Nadal brak 

jest współpracy ze strony policji czy straży miejskiej. Patrol z udziałem Policji miał 

miejsce zaledwie jeden raz. 
 

         W imieniu Zarządu chciałbym poinformować o trudnościach jakie występowały,                    

a które w istotny sposób utrudniały działalność zarządu. Należą do nich nieterminowe 

regulowanie opłat za działkę. Kilkanaście osób spośród działkowiczów, w rażący sposób 

lekceważyło uchwały Walnego Zebrania nie dokonując wpłat, pomimo kolejnych 

wezwań do zapłaty. W miesiącu lipcu 2015 roku wysłano 22 wezwania do zapłaty za 

zwrotnym potwierdzeniem odbioru, a na dzień 31 grudnia 2015 roku pięcioro 

działkowców nadal nie uregulowało opłaty za działkę. W związku z tym Zarząd ROD 

wypowiedział im w styczniu 2016 r. umowy dzierżawy działkowej. 

 Ponadto w związku z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2013 roku ustawy, o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach, zamówiono dla ogrodu 4 kontenery o pojemności 1,1 m
3
 

oraz 1 duży kontener o pojemności 7 m
3
, do których mimo zakazu, wrzucane były worki 

ze skoszoną trawą i częściami roślin. Kontenery znajdujące się na terenie ogrodu 

przeznaczone są wyłącznie do składowania odpadów powstałych z normalnego 

użytkowania działki, a składowanie ich obok zapełnionych kontenerów jest 

niedopuszczalne. Ponadto obok kontenerów ustawiane były odpady wielkogabarytowe, 

które każdy z działkowców powinien sam wywieźć z Ogrodu zamawiając kontener                      

w MPGK. W związku z tym, że nikt nie przyznał się do wyrzucenia odpadów 

wielkogabarytowych, zarząd zmuszony był zamówić ich wywóz uiszczając dodatkową, 

nie zaplanowaną w opłacie ogrodowej zapłatę w wysokości 150 zł. Jeden czy dwóch 
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działkowców opróżniło altany ogrodowe z niepotrzebnych rzeczy, a zapłaciliśmy za to 

wszyscy. Ogółem w 2015 roku koszt wywozu śmieci wyniósł 6.310 zł. 

 

        Zgodnie z uchwałą walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego z dnia                             

18 kwietnia 2015 roku w sprawie wysokości opłaty ogrodowej na funkcjonowanie ROD, 

obniżyliśmy powyższą opłatę o kwotę 50 zł działkowcom, którzy w 2014 roku 

odpracowali prace na rzecz ogrodu. Łącznie zwrócono dotyczącą 234 działek kwotę 

11.700 zł. 

 

         W roku 2015 wykonany przychód z tytułu składek członkowskich oraz opłaty 

ogrodowej wyniósł 52.474 zł 76 gr, natomiast poniesione koszty 53.662 zł 63 gr. Tak 

więc rok 2015 zamknął się wynikiem ujemnym wynoszącym 1.187 zł 87 gr. Niedobór 

spowodowany został zaległościami z tytułu składek członkowskich i opłat ogrodowych 

dotyczących wymienionych wcześniej pięciu działek oraz dodatkowej zapłaty za wywóz 

śmieci wielkogabarytowych. 

        Nie sposób omówić wszystkich spraw, którymi zajmował się Zarząd, aby ogród 

wyglądał i działał jak najlepiej, a każdemu z nas pobyt na działce sprawiał coraz więcej 

przyjemności.  

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

Rozliczenie finansowe w całości przedstawia sprawozdanie finansowe za 2015 r. 

W imieniu Zarządu ROD 

                                                                                                                   / - / 

Tadeusz Korbut 


