
Protokół  z  Walnego Zebrania Sprawozdawczego 

Członków  Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Celuloza” 

odbytego w dniu  01.04.2017  r. w  Kostrzynie nad Odrą. 

 

     Otwarcia zebrania sprawozdawczego – wyborczego  ROD 

„CELULOZA” o godzinie 10.00   dokonał  prezes  ROD Zygmunt 

Mendelski, który powitał obecnych na walnym zebraniu   

sprawozdawczym – wyborczym  ROD „Celuloza” w Kostrzynie nad Odrą. 

Prezes serdecznie powitał obecnego na zebraniu  prezesa  Zarządu Okręgu 

PZD w Gorzowie Wlkp.  Piotra Wilmsa oraz  dzielnicowego rejonu 

aspiranta Komisariatu Policji w Kostrzynie nad Odrą Pawła Abrasowicza. 

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

„Celuloza”, rozpoczęcie walnego zebrania nastąpiło w II terminie  

o godzinie 10.00.  

     Po oficjalnym powitaniu przybyłych członków,  Prezes ROD „Celuloza” 

zaproponował na wybór przewodniczącego zebrania  Waldemara 

Żylewskiego. Na sekretarza  zebrania zaproponował kandydaturę Elżbiety 

Kruk. W wyniku głosowania, przewodniczącego zebrania oraz sekretarza 

zebrania wybrano jednogłośnie. Do prezydium  zebrania podano 

kandydaturę Zygmunta Romanowskiego oraz Jerzego Wojciechowicza. 

W wyniku głosowania w/w jednogłośnie wybrani zostali w skład 

prezydium. 

     Następnie przewodniczący  zebrania  odczytał zebranym Porządek  

Obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego 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. 

     Głos zabrał aspirant Komisariatu Policji, który  omówił szeroko sprawy 

bezpieczeństwa na ogrodzie działkowym,  uczulenia na reagowanie 

przebywania na terenie ogrodu „obcych”, bezdomnych. Zwrócił uwagę o 

obowiązującym zakazie  wypalania śmieci, o  konsekwencjach naruszania 

Kodeksu Karnego.  Zaprosił działkowców do współpracy z dzielnicowym 

oraz Komisariatem Policji w przypadku stwierdzenia naruszenia zasad ładu 

i porządku.  

     Przystąpiono do wyboru komisji walnego zebrania.  

W wyniku wyborów jednogłośnie wybrano 3 – osobową  Komisję  

Mandatową  



w składzie: 

Żyledwski Wiesław  - Przewodnicząca Komisji 

Młodzieniak Irena   - Sekretarz 

Kędzior Stanisław    - Członek 

Jednogłośnie dokonano wyboru 3 - osobowej Komisji Uchwał 

 i Wniosków w składzie: 

Kwieciński Zdzisław - Przewodniczący Komisji 

Węgrzyn Janina        -  Sekretarz 

Noga Andrzej            -  Członek 

    Następnie głos zabrała  Sekretarz Komisji Mandatowej  Młodzieniak 

Irena, która odczytała protokół  Komisji.  

  W zebraniu na 187 członków uczestniczy 46 członków. Uprawnionych do  

głosowania i podejmowania uchwał  jest 46 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 2016 rok – 

„Sprawozdanie z działalności zarządu za 2016 r.” – w załączeniu,  

odczytał prezes  ROD  Zygmunt  Mendelski.   

    Sprawozdanie finansowe za 2016 rok  odczytała księgowa ROD 

„Celuloza” Maria Kotas 

    Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD „Celuloza”  z działalności w 

2016 roku w imieniu  Komisji odczytał sekretarz Komisji Rewizyjnej 

Zdzisław Kwieciński.   

„Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD „Celuloza” – w załączeniu. 

    Następnie Prezes ROD „Celuloza”  oraz księgowa ROD „Celuloza”  

przedstawili projekty planu pracy i preliminarza finansowego na 2017 rok. 

       Przewodniczący Zebrania zaprosił obecnych członków do dyskusji.  

Głos w imieniu Zarządu  ROD zabrał  prezes Ogrodu, który poruszył 

tematykę wyjazdu pojazdów mechanicznych na teren ROD. Przedstawił 

zebranym „Regulaminu korzystania z samochodów i innych pojazdów 

mechanicznych na terenie ROD „Celuloza”, który został jednogłośnie 

zatwierdzony na zebraniu w 2016 roku.  Następnie prezes bardzo szeroko 

omówił tematykę  podjęcia działań inwestycyjnych  w zakresie  wykonania 

nowego systemu nawadniającego na ROD „Celuloza”. Zadanie realizowane 

będzie w dwóch terminach w 2017 roku.  Całkowity koszt zadania zamyka 

się kwotą 87. 125 zł 57 gr.  Partycypacja  działkowiczów w kosztach 

inwestycji – 370 złotych. Płatność w czterech ratach: etap I inwestycji: m-c  



VI – 100 zł, m-c VII – 100 zł., etap II inwestycji: m-c wrzesień – 100 zł, m-

c październik – 70 zł.  

  W  dalszej części dyskusji głos zabrał prezes zarządu Okręgu PZD w 

Gorzowie Wlkp. zabrała Pan Piotr Wilms, który szeroko omówiła zadania 

spoczywające na działalności Ogrodów – dostosowanie się do przepisów  w 

sprawie zbierania odpadów komunalnych, wyposażenia Ogrodów  w 

pojemniki, spisania stosownych umów w tym zakresie. Prezes podkreślił 

bardzo duże zaangażowanie prezesa oraz zarządu w sprawach znacznej 

poprawy wizerunku Ogrodu, włożonej pracy w sprawach organizacji i 

zarządzania Ogrodu. Pozytywnie ocenił zadanie inwestycyjne, które, z 

uwagi na znaczne ponoszone koszty, w okresie kolejnych 3 – 4 lat zwróci 

się działkowiczom przy poniesionych kosztach w partycypacji wniesionej 

kwoty  do realizacji zadania. 

     Prezes ROD „Celuloza” omówił sprawę poprawy estetyki działek, 

dążenia  do wzmocnienia więzi pomiędzy sąsiadami działek.  Konkurs 

„Moja działka”  w  ubiegłym roku cieszył się dużym zainteresowaniem  i w 

bieżącym roku będzie ponownie ogłoszony. W dyskusji glos zabrała 

Katarzyna Drozd, która poruszyła  temat  składowania przez działkowców 

przy pojemnikach  wszystkiego, w  tym odpady gabarytowe, puszki, folie. 

Z uwagi na bliskość działki przy pojemnikach, zwróciła się z prośbą do 

zarządu o częstsze zlecenia do MZK o realizowanie  wywozu odpadów.  

Pan Katarzyna Drozd  poruszyła także temat utrzymania czystości w 

części Ogrodu od strony ul. Olczaka oraz sprawa psów, które załatwiają się 

na  alejkach ogrodowych, o braku reakcji z tej strony właścicieli psów.   

Pan Jerzy Wojciechowicz przedstawił także problematykę aktualnego 

stanu instalacji wodociągowej na terenie ROD „Celuloza” oraz naruszania 

stosunków dobrosąsiedzkich  oraz utrzymania porządku  na działkach.  Pan 

Michał Ozdoba poruszył temat utrzymania czystości przez działkowiczów 

od strony zachodniej Ogrodu, gdzie za ogrodzenie wysypywane są odpady 

skoszonej trawy, gałęzie, zaśmiecanie terenu.     

      W odpowiedzi Prezes ROD „Celuloza” udzielił pełnych informacji na 

poruszane zagadnienia, prosząc  działkowiczów  na reakcję w sprawach 

naruszania regulaminu Ogrodu (palenia ogniska, wjazdu pojazdów, 

zaśmiecenia, zachowania się). Poinformował, że zgodnie z Regulaminem  

Rodzinnego Ogrodu Działkowego obowiązuje zakaz spalania na terenie 

Ogrodu wszelkich odpadów oraz wypalania traw, że został jednogłośnie 

przyjęty regulamin wjazdu pojazdów, który obowiązuje wszystkich 

członków ROD.  



  Odnośnie wysokości opłaty inwestycyjnej na 2017 rok. Opłata jest 

ustalana przez Zarząd ROD każdego roku, zgodnie z instrukcją  KR PZD i 

stanowi wartość środków trwałych istniejącej w ROD „Celuloza” 

infrastruktury.  W 2017 roku opłata inwestycyjna wynosić będzie 450,- 

złotych od nowego członka. 

     W kolejnym punkcie Walnego Zebrania Sprawozdawczego, po dyskusji 

odczytano  zebranym protokoły  następujących uchwał w sprawie: 

-  zatwierdzenia  sprawozdania  z działalności  i sprawozdania finansowego      

   Zarządu ROD „Celuloza” za 2016 rok -  Uchwała nr 1/2017. Uchwała     

   została przyjęta jednogłośnie – uchwała w załączeniu  

- zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD     

  w 2016 roku -Uchwała nr 2/2017. Uchwała została przyjęta  

  jednogłośnie – uchwała w  załączeniu. 

- wysokości opłat ogrodowych  i terminu jej wnoszenia  - Uchwała nr     

  3/2017. Uchwała została przyjęta jednogłośnie – uchwała w załączeniu. 

- realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie instalacji  

  nawadniającej RODS „Celuloza” – Etap I – Uchwała nr 4/2017. Uchwała  

  została przyjęta jednogłośnie. – uchwała w załączeniu.  

- realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie instalacji     

  nawadniającej ROD „Celuloza” – Etap II – Uchwała nr 5/2017  

  Uchwała została przyjęta jednogłośnie – uchwała w załączeniu.  

- planu pracy na 2017 rok – Uchwała nr 6/2017. Uchwała została przyjęta  

  jednogłośnie – uchwała w załączeniu. 

- preliminarzy finansowych na 2017 rok – Uchwała nr 7/2017. Uchwała  

   została przyjęta jednogłośnie – uchwała w załączeniu.  

- wysokości zaliczki  za zużycie energii elektrycznej - Uchwała     

  nr 8/2016. Uchwała została przyjęta: 23 głosy – za, 2 – przeciw, 1  –   

  wstrzymujący, uchwała w  załączeniu. 

- wniosku o przyznanie dotacji z Funduszu Rozwoju ROD  -  Uchwała  

  nr 9/2017. Uchwała została  przyjęta jednogłośnie – uchwała  

  w załączeniu. 

      

    Na zakończenie Walnego Zebrania Sprawozdawczego głos zabrał  prezes 

zarządu okręgu PZD w Gorzowie Wlkp.  Piotr Wilms, która podziękował  

Przewodniczącemu Walnego  Zebrania za sprawne  jego prowadzenie oraz  

za sprawny jego  przebieg. pogratulował prezesowi, zarządowi oraz komisji 

rewizyjnej za włożony wkład pracy w 2016 roku, który świadczy o pełnym 

zaangażowaniu,  życząc dalszej 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 2017 roku. 

 

     Sekretarz   Zebrania                             Przewodniczący Zebrania       

         

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

       Elżbieta Kruk                                     Waldemar Żylewski 

                              

 

 Kostrzyn nad Odrą – 01.04.2017 r. 


