
           Protokół  z  Walnego Zebrania Sprawozdawczego –      

     Wyborczego  Członków  Rodzinnego Ogrodu Działkowego  

      odbytego w dniu  28.03.2015  r. w  Kostrzynie nad Odrą. 

 

     Otwarcia zebrania sprawozdawczego – wyborczego  ROD 

„CELULOZA” o godzinie 10.00   dokonał  p.o. prezes  Zygmunt 

Mendelski, który powitał obecnych na walnym zebraniu   

sprawozdawczym – wyborczym  ROD „Celuloza” w Kostrzynie nad 

Odrą. Prezes serdecznie powitał obecnego na zebraniu członka 

Zarządu Okręgu PZD w Gorzowie Wlkp.  Pana Zbigniewa 

Krzywaka.  

     Z uwagi na obecność w I terminie zebrania poniżej 50 % członków 

ROD „Celuloza”, rozpoczęcie walnego zebrania nastąpiło w II 

terminie o godzinie 10.30.  

     Po oficjalnym powitaniu przybyłych  Prezes ROD „Celuloza” 

zaproponował na wybór przewodniczącego zebrania Zdzisława 

Iwanczewskiego. Na sekretarza  zebrania zaproponował kandydaturę  

Marii Kotas. W wyniku głosowania przewodniczącego zebrania oraz 

sekretarza zebrania wybrano jednogłośnie. 

     Następnie przewodniczący  zebrania  odczytał zebranym Porządek  

Obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego  Członków  

ROD „CELULOZA” –„Porządek Walnego Zebrania”– w 

załączeniu.   Porządek Zebrania został przyjęty jednogłośnie.  

Przedstawiony Regulamin Walnego Zebrania także został przyjęty 

jednogłośnie  „Regulamin Walnego Zebrania” – w załączeniu. 

     Przystąpiono do wyboru komisji walnego zebrania.  

W wyniku wyborów jednogłośnie wybrano 3 – osobową  Komisję  

Mandatową  

w składzie: 

Różanowska Barbara   - Przewodnicząca Komisji 

Dąbrowski Rafał           - Sekretarz 

Własik Jacek                 - Członek 

Jednogłośnie dokonano wyboru 3 - osobowej Komisji Uchwał 

 i Wniosków w składzie: 

Kwieciński Zdzisław - Przewodniczący Komisji 

Wojcieszak Teresa    -  Sekretarz 

Węgrzyn Janina        -  Członek 

 Jednogłośnie wybrano 3 –osobową Komisję Wyborczą w składzie: 



Graczyk Halina – Przewodnicząca 

Burda Stanisław        -  Sekretarz 

Dąbrzalski Tomasz    - Członek 

    Następnie głos zabrała  Przewodnicząca Komisji Mandatowej 

Różanowska Barbara, która odczytała protokół  Komisji. W 

zebraniu na 150 członków uczestniczy 43 członków. Uprawnionych 

do  głosowania i podejmowania uchwał  jest 43 członków. Zebranie 

odbywa się w drugim terminie i jest prawomocne  –  lista obecności 

oraz protokół komisji mandatowej - w załączeniu. 

    Sprawozdanie z działalności zarządu ROD „Celuloza” za 2014 rok 

– „Sprawozdanie z działalności zarządu za 2014 r.” – w załączeniu  

oraz za kadencję, odczytał p.o. prezes  ROD  Zygmunt  Mendelski.   

    Sprawozdanie finansowe za okres 19.01.2014 r. – 31.12.2014 r.  

odczytała księgowa ROD „Celuloza” Maria Kotas 

    Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD „Celuloza” z oceną 

Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskiem w sprawie udzielenia 

absolutorium dla ustępującego zarządu  za 2014 rok odczytała 

Graczyk Halina – sekretarz komisji.  „Sprawozdanie Komisji 

Rewizyjnej” – w załączeniu. 
    Następnie Prezes ROD „Celuloza”  oraz księgowa ROD „Celuloza”  

przedstawili projekty planu pracy i preliminarza finansowego na 2015 

rok oraz program działania zarządu na kadencję 2015 – 2019. 

„Projekt planu pracy na 2014 r”. oraz „Program działania 

Zarządu  na kadencję 2015 – 2019” – w załączeniu. 

       Przewodniczący Zebrania zaprosił obecnych członków do 

dyskusji.  Głos w imieniu Zarządu  Okręgu PZD w Gorzowie Wlkp. 

zabrał Pan Zbigniew Krzywak, który omówił aktualną sytuację, co 

do wyroku Trybunału Konstytucyjnego oraz co ustaw  regulujących 

przyszłość działalności ogrodów działkowych.  Zebranym przedstawił 

zasady tematyki przepisów ustawy ROD. Szeroko omówił także 

zadania spoczywające na działalności Ogrodów – dostosowanie się do 

przepisów  w sprawie zbierania odpadów komunalnych, wyposażenia 

Ogrodów  w pojemniki, spisania stosownych umów w tym zakresie. 

     W dyskusji Pan Waldemar Westfalewski poruszył temat  kosztów  

usług za wywóz  odpadów.  Poruszono także temat wody pitnej na 

terenie ogrodu. Pani Barbara Różanowska poruszyła temat 

utrzymania czystości w części Ogrodu od strony ul. Olczaka Pan 

Wojciechowicz przedstawił także problematykę aktualnego stanu 



instalacji wodociągowej na terenie ROD „Celuloza”.  Informacji na 

powyższe zagadnienia udzielił p.o. prezes ROD, który poinformował 

zebranych o planowanym spotkaniu w dniu 31.03., z udziałem 

członka  Ogrodu Tadeuszem Łysiakiem, z prezesem Arctic Paper 

Kostrzyn Henrykiem Derejczykiem w sprawie omówienie 

współpracy z ROD „Celuloza” oraz pomocy w konserwacji, 

częściowej wymiany instalacji  doprowadzającej wodę na działki. 

Pan  Jan Kubacki poruszył temat palenia ognisk na działkach. W 

odpowiedzi Prezes ROD „Celuloza” poinformował, że zgodnie z 

Regulaminem  Rodzinnego Ogrodu Działkowego obowiązuje zakaz 

spalania na terenie Ogrodu wszelkich odpadów oraz wypalania traw. 

Jedynie dopuszcza się spalania pochodzących z działki części roślin 

porażonych przez choroby i szkodniki o ile nie narusza to odrębnych 

przepisów prawa miejscowego. Spalanie takie można dokonywać w 

ciągu dnia w okresie od 1 maja do 30 września. 

     Po dyskusji dokonano jednogłośnego  przyjęcia  sprawozdania z 

działalności Zarządu ROD „Celuloza” w 2014 roku, sprawozdania 

finansowego za 2014 rok, sprawozdania z działalności  Komisji 

Rewizyjnej w 2014 roku.  Jednogłośnie podjęto uchwałę o udzieleniu 

absolutorium  dla ustępującego zarządu ROD „Celuloza”. 

     Ustalono  liczbę członków do organów PZD w Ogrodzie – do 

Zarządu – 5 członków, do Komisji Rewizyjnej – 3 członków.   

     Po zgłoszeniu kandydatów do organów ROD „Celuloza” 

przewodnicząca Komisji Wyborczej odczytała protokół propozycji 

zgłoszonych przez członów  walnego zebrania sprawozdawczo – 

wyborczego do zarządu ROD „Celuloza” – nazwiska 5 członków, do 

Komisji Rewizyjnej – 3 członków oraz kandydata na delegata na 

Okręgowy Zjazd Delegatów PZD – nazwisko 1 członka. 

      W wyniku głosowania członkowie jednogłośnie wybrali skład 

Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz delegata na Okręgowy Zjazd 

Delegatów PZD. Przewodnicząca Komisji Wyborczej odczytała 

uchwałę w sprawie wyborów do organów PZD w ROD „Celuloza” 

(Uchwała nr 16/2015) -  w załączeniu do protokołu. 

      Następnie Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków odczytał 

zebranym protokoły  projektów następujących uchwał w sprawie: 

- sprawozdania finansowego Zarządu ROD za 2014 rok       

  oraz na 2015 rok, (Uchwała nr 1/2015  i nr 2/2015) 

- planu pracy i preliminarza finansowego na 2015 rok i programu      



   działania na okres kadencji 2015 – 2019 (Uchwała nr 3/2015), 

- absolutorium dla ustępującego Zarządu ROD „Celuloza – (Uchwała      

  nr 4/2015), 

- zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu w 2014 roku     

  oraz za kadencję (Uchwała nr 5/2015), 

- zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD     

  w 2014 roku (Uchwała nr 6/2015), 

- ustalenia liczby członków ROD  do Zarządu i Komisji Rewizyjnej     

  (Uchwała nr 7/2015), 

- wysokości składki za użytkowaną działkę (Uchwała nr 8/2015), 

- wysokości opłaty ogrodowej i terminu jej wnoszenia (Uchwała  

  nr 9/2015) 

- wysokości i terminu wnoszenia opłaty za wodę w 2015 roku     

  (Uchwała nr 10/2015),  

- wysokości opłaty energetycznej w 2015 roku (Uchwała nr 11/2015),  

- wysokości stawki  opłaty za zużycie energii elektrycznej (Uchwała     

  nr 12/2015) 

- wysokości opłaty ogrodowej od nabycia prawa do działki (Uchwała  

  nr 13/2015),  

- wysokości opłaty inwestycyjnej (Uchwała nr 14/2015),  

     Wybrane składy osobowe do Zarządu oraz do Komisji Rewizyjnej 

udały się na swoje pierwsze posiedzenia w celu dokonania 

funkcyjnego podziału w organach.  Protokół z pierwszego posiedzenia 

Zarządu odczytał  Przewodniczący Walnego Zebrania, informując 

zebranych, że  prezesem zarządu ROD „Celuloza” jednogłośnie 

wybrany został Zygmunt Mendelski. – Protokół w załączeniu. 

Protokół z pierwszego posiedzenia Komisji Rewizyjnej ROD 

„Celuloza” odczytał Przewodniczący Walnego Zebrania, informując, 

że Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej wybrana została Anna 

Maciejewska – Protokół w załączeniu.  

    W oparciu o przygotowane projekty uchwał zebrani przystąpili do 

glosowania nad poszczególnymi Uchwałami, Członkowie 

jednogłośnie przyjęli wszystkie Uchwały  – Uchwały w załączeniu 

protokołu. 

    Na zakończenie Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego 

glos zabrał przedstawiciel Okręgowego Zarządu PZD w Gorzowie 

Wlkp. Pan Zbigniew Krzywak, który podziękował  

Przewodniczącemu Walnego  Zebrania za sprawne  jego prowadzenie 



oraz  za sprawny jego  przebieg. pogratulował prezesowi i nowo 

wybranemu zarządowi oraz komisji rewizyjnej, życząc owocnej pracy 

na rzecz  ROD „Celuloza”. Działkowiczom podziękował  za aktywny 

udział w zebraniu, życząc zaangażowania się w realizacji wszelkich 

zadań służących dobru Ogrodu.  

     Zamknięcia  Zebrania  Sprawozdawczego dokonał Przewodniczący 

Zebrania, dziękując wszystkim zebranym za czynne zaangażowanie 

się w zebraniu  oraz  życzył  Prezesowi i Zarządowi ROD „Celuloza” 

owocnej pracy w kadencji. 

 

 

     Sekretarz   Zebrania                             Przewodniczący Zebrania       

         

 ..............................................                  ........................................... 

        Maria Kotas                                       Zdzisław Iwanczewski 

                              

 

 Kostrzyn nad Odrą – 28.03.2015 r. 


