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08.04.2017 r.  

Sprawozdanie merytoryczne z działalności  
Zarządu ROD „GÓRNIK” w Zgorzelcu  

za 2016 r.  

Szanowni Państwo, 

        Zarząd ROD „GÓRNIK” w roku 2016 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 sprawozdawczym zarząd ROD odbył 19 posiedzeń statutowych. 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 2016 r. podjął ogółem 233 uchwały                   

w formie pisemnej, w tym 125 dotyczących działkowców w następujących sprawach :   
 

 8 uchwał w sprawie wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej, 

 11uchwał w sprawie pozbawienia członkostwa w PZD, 

 16 uchwał w sprawie rozwiązania umowy dzierżawy działkowej za porozumieniem 

stron, 

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

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

współmałżonkiem działkowca, 

 11 uchwał w sprawie zatwierdzenia umowy przeniesienia praw do działki, 

 1 uchwała w sprawie wstąpienia w prawa do działki po zmarłym małżonku, 

 41 uchwał w sprawie przyjęcia w poczet członków PZD, 

 5 uchwał w sprawie wyrażenia zgody na czasowe użytkowanie wolnej                                   

i niezagospodarowanej działki, 

 9 uchwał w sprawie wygaśnięcia prawa do działki w związku ze śmiercią. 
 

Na dzień 31 grudnia 2016 roku w naszym ogrodzie było 681 działkowców – członków 

PZD. 
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     Poza statutowymi posiedzeniami, w okresie od początku maja do końca sierpnia - dwa 

razy w tygodniu w każdy wtorek i czwartek w godzinach od 15 do 18, członkowie 

zarządu pełnili w biurze dyżury. W pozostałych miesiącach było to raz – dwa razy            

w miesiącu. Zajmowaliśmy się w tym czasie obsługą działkowców oraz osób chętnych do 

objęcia działek. Ponadto w związku z dużą ilością bieżących spraw i problemów 

odpowiadaliśmy na pisma, sporządzaliśmy obowiązującą sprawozdawczość, oraz 

wykonywaliśmy zadania zawarte w uchwałach podjętych przez Prezydium Krajowej 

Rady PZD.  

Przykładem takiego zadania jest Uchwała nr 285/2015 Prezydium Krajowej Rady PZD                      

z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie zasad korzystania z energii elektrycznej w ROD. Na 

podstawie § 12 powołanej uchwały oraz w związku z  § 78 nowego Regulaminu ROD, 

zarząd zobowiązany został do opracowania zasad korzystania z energii elektrycznej                    

w ROD. Zgodnie z wymienionymi przepisami opracowaliśmy Regulamin korzystania                      

z energii elektrycznej w ROD „GÓRNIK”, który zostanie w dniu dzisiejszym 

przedstawiony do zatwierdzenia.  

     W roku sprawozdawczym po raz pierwszy funkcjonowała w naszym Ogrodzie opłata 

energetyczna, dotycząca działek podłączonych do sieci energetycznej ogólnoogrodowej. 

Opłata ogrodowa energetyczna przeznaczona jest zgodnie z wcześniej wymienioną 

Uchwałą nr 285/2015 Prezydium Krajowej Rady PZD - na pokrycie strat powstających            

w trakcie przesyłu energii wewnątrz ogrodu i obliczana jest na podstawie danych za rok 

poprzedni. Po rozliczeniu strat za 2016 r. nadwyżka w wymienionej opłacie wyniosła              

962 zł. Przeznacza się ją zgodnie z przepisami na obniżenie wysokości opłaty w kolejnym 

roku oraz na nakłady na sieć ogólnoogrodową. 
 

     W minionym roku zamówiliśmy 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.  

Koszt wywozu odpadów za okres 6 miesięcy od kwietnia do września za kontenery                       

o pojemności 1,1 m
3
 wyniósł 3.600 zł a za kontener o pojemności 7 m

3
 – 4.200 zł.  

Ponadto obok kontenerów ustawiane były odpady wielkogabarytowe, które każdy                         

z działkowców powinien sam wywieźć z Ogrodu zamawiając na własny koszt pojemnik                  

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

wielkogabarytowych, zarząd zmuszony był zamówić ich wywóz uiszczając dodatkową, 

zapłatę w wysokości 150 zł.  

Łączny koszt wywozu odpadów z terenu ROD wyniósł w 2016 roku 7.950 zł. 
 

     W ramach zadań statutowych zarząd przeprowadził coroczny przegląd 

zagospodarowania działek. Powołana uchwałą zarządu ROD Komisja gospodarcza, 

wytypowała w ramach przeglądu 10 najładniejszych jej zdaniem działek w ROD. 

Rozstrzygnięcie konkursu na najładniejszą działkę w ROD nastąpiło w czasie obchodów 

Dnia Działkowca 2016. 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 2016 czas umilały nam zespoły muzyczne 

Turoszowianie, Kapela Pogranicze ze Studnisk oraz dzieci ze Szkoły Podstawowej              

w Żarskiej Wsi pod kierownictwem naszej działkowiczki Pani Barbary Kardynał.                           
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W przerwach dorośli uczestniczyli w konkursie wiedzy ze znajomości przepisów 

zawartych w nowym Regulaminie ROD, a dzieci w konkursie o warzywach i owocach 

oraz konkursie plastycznym pod tytułem „moja wymarzona działka”. Działkowcy                            

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

napojów oraz kawy i herbaty. Przy muzyce mechanicznej odbyła się zabawa taneczna, 

która trwała do późnych godzin.  

Na organizację Dnia Działkowca 2016 oraz udział w dorocznym Święcie Kwiatów                          

w ramach Dni Zgorzelca wydaliśmy ogółem 4.487 zł 68 gr.  

Działkowcy uczestniczący w Dniu Działkowca mogli korzystać z zakupionych przez 

zarząd z opłaty ogrodowej 10 nowych zestawów biesiadnych (stół plus dwie ławki), 

których koszt zakupu wyniósł 3.400 zł oraz nowego namiotu imprezowego o wymiarach                

6 x 12 m – wydatek w wysokości 3.700 zł. Ponadto na potrzeby imprezy zakupiliśmy 

drugi warnik za 350 zł oraz kable i reflektorki na łączną kwotę 672 zł. 
 

     Realizując roczny plan pracy na bieżąco przeprowadzaliśmy przegląd stanu 

technicznego urządzeń hydraulicznych oraz sprzętu ogrodowego czy też ogrodzenia 

zewnętrznego. Dokonywaliśmy ich konserwacji bądź naprawy. Zbiorniki na wodę przed 

rozpoczęciem sezonu zostały oczyszczone z mułu i rdzy oraz pomalowane. 

Systematycznie naprawiane były również uszkodzone zamki od furtek wejściowych. 

W celu sprawnego wykonywania napraw zakupiliśmy z opłaty ogrodowej agregat 

prądotwórczy za 1.900 zł, szlifierkę za 268 zł oraz spawarkę za 469 zł. 
 

           W ramach pracy biurowej prowadzona była zgodnie z obowiązującymi przepisami 

ewidencja działek. Na podstawie Uchwały Prezydium Krajowej Rady PZD nr 215/2015                

z 30 września 2015 roku, w sprawie określenia zasad prowadzenia i funkcjonowania 

Ewidencji Działek w ROD, oddzielnie dla każdej działki w ROD prowadzono 

oznakowaną numerem działki teczkę zawierającą akta ewidencyjne oraz kartę 

ewidencyjną.  

Dane zawarte w ewidencji podlegają ochronie przewidzianej w przepisach o ochronie 

danych osobowych. Dlatego też w celu zabezpieczenia akt zakupiliśmy z opłaty 

ogrodowej szafę metalową ognioodporną za kwotę 1.450 zł. 
 

     Na wniosek zarządu ROD Walne Zebranie Sprawozdawcze w 2016 roku podjęło 

uchwałę w sprawie zmiany planu zagospodarowania ROD „GÓRNIK”. Nieład 

występujący w numeracji działek – brak szeregu numerów oraz pomyłki w numerowaniu 

działek przy ich tworzeniu, powodował utrudnienia w funkcjonowaniu ROD. 

Dzięki realizacji uchwały w sprawie zmiany planu zagospodarowania, uporządkowana 

została numeracja działek. Mamy 505 kolejno ponumerowanych działek o łącznej 

powierzchni wynoszącej 16,8949 ha .  
 

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja infrastruktury 

informacyjnej ROD „GORNIK” dla każdej działki wykonany został nowy numer 

porządkowy na tabliczce. Tabliczki wydawane były za pokwitowaniem od lipca 

ubiegłego roku. Do dnia dzisiejszego wielu działkowców nie pobrało tabliczki z nowym 

numerem porządkowym, pomimo zamieszczania ogłoszeń w tej sprawie na tablicach 

informacyjnych oraz na stronie internetowej naszego ogrodu.  
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Ponadto wykonana została tablica informacyjno-sytuacyjna z planem Ogrodu, którą 

zamontowano w alei przy wejściu od ulicy Dzikiej a także 4 nowe gabloty ogłoszeniowe, 

zainstalowane na miejscu starych i nienadających się już do użytku tablic.  

Koszt realizacji zadania pokryty został w całości z Funduszu Rozwoju ROD i wyniósł 

ogółem 10.438 zł 78 gr. 
 

     W związku z występującym od wielu lat brakiem oznakowania alej ogrodowych, co 

jest niezgodne z § 72 ust. 1 Regulaminu ROD - zakupiliśmy w 2016 roku tabliczki                     

z nazwami alej - po dwie na każdą aleję. Za 22 tabliczki na 11 alej ogrodowych 

zapłaciliśmy z opłaty ogrodowej 704 zł.  
 

     Ważnym problemem jest nieterminowa realizacja uchwalonych przez Walne Zebranie 

i obowiązujących wszystkich działkowców opłat ogrodowych. W miesiącu wrześniu 

wysłanych zostało 10 wezwań do zapłaty za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.                       

Na dzień 31 grudnia 2016 r. zaległości w opłatach wyniosły 1.235 zł 68 gr. Będą one 

sukcesywnie egzekwowane. 
 

Mimo opóźnień w dokonywaniu płatności opłat ogrodowych przez działkowców, 

zachowana została płynność finansowa Ogrodu. Na bieżąco realizowaliśmy zobowiązania 

finansowe a zakupów dokonywaliśmy zgodnie z planem. Rekordowa ilość nowych 

działkowców w stosunku do poprzednich lat oraz oddanie do użytkowania działek, które 

były od lat niezagospodarowane - spowodowała, że odnotowaliśmy nadwyżkę w opłacie 

ogrodowej na funkcjonowanie ROD wynoszącą 6.363 zł 99 gr.  
   
        W okresie sprawozdawczym członkowie zarządu i 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 nowych przepisów prawa.  
 

     W roku 2016 na mocy Uchwały nr 145/2016 z dnia 12 maja 2016 r. Prezydium 

Krajowej Rady PZD w sprawie powszechnego przeglądu zagospodarowania ROD                         

i działek w 2016 roku, przeprowadzona została kontrola stanu zagospodarowania ROD 

„GÓRNIK”.  

W dniu 2 lipca trwającego kilkanaście godzin przeglądu dokonała komisja powołana 

przez Prezydium Okręgowego Zarządu PZD w Legnicy w składzie : 

1. Józef Bartkowicz - członek OZ PZD w Legnicy 

2. Józef Senska - członek OZ PZD w Legnicy 

3. Jan Sawicki – SSI ROD „GÓRNIK” 

 

Z ramienia zarządu ROD „GÓRNIK” obecni byli prezes i wiceprezes zarządu ROD oraz 

gospodarz. 

Przegląd obejmował stan infrastruktury ROD w tym między innymi: aleje, drogi, 

ogrodzenie zewnętrzne, furtki, tereny ogólne, budynek zarządu, zaopatrzenie w wodę                 

i energię elektryczną, funkcjonowanie systemu wywozu odpadów, sanitariaty, wolne 

działki, tablice informacyjne, tablice z nazwami alej, wykorzystanie działek zgodne                               

z obowiązującym Regulaminem ROD.  

W wyniku kontroli otrzymaliśmy ocenę pozytywną bez zaleceń pokontrolnych. 
 



5 

 

      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 2016 r. 

 

W imieniu Zarządu ROD 

                                                                                                           /-/ 

                                                   prezes  Tadeusz Korbut 

                                           

 

 

 


