
           Protokół  z  Walnego Zebrania Sprawozdawczego                    

     Członków  Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Celuloza”  

      odbytego w dniu  24.03.2018  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 10.30.  

     Prezes serdecznie powitał obecnego na zebraniu prezesa zarządu Okręgu 

PZD w Gorzowie Wlkp.  pana Piotra Wilmsa oraz właściciela firmy  

PROJ – BUD – EKO, Pracownia Projektowo – Usługowa w Gorzowie 

Wlkp. pana Tomasza Chmiela. 

     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 Kazimierza Piaseckiego. 

W wyniku głosowania wyżej wymieni 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. 

    Przystąpiono do wyboru komisji walnego zebrania.  

W wyniku wyborów jednogłośnie wybrano 3 – osobową  Komisję  

Mandatową  w składzie: 

Barbara Różanowska        - Przewodnicząca Komisji 

Waldemar Westfalewski   - Sekretarz 

Zdzisław Iwanczewski       - Członek 

Jednogłośnie dokonano wyboru 3 - osobowej Komisji Uchwał 



 i Wniosków w składzie: 

Dariusz Furyk       - Przewodniczący Komisji 

Benon Strong        -  Sekretarz 

Janina Węgrzyn   -  Członek 

    Następnie głos zabrała  Sekretarz Komisji Mandatowej  pani Barbara 

Różanowska, która odczytała protokół  Komisji.  

  W zebraniu na 187 członków uczestniczy 51 członków, co stanowi 27,3%. 

Uprawnionych do  głosowania i podejmowania uchwał  jest 51 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 2017 rok – 

„Sprawozdanie z działalności zarządu za 2017 r.” – w załączeniu,  

odczytał prezes  ROD  Zygmunt  Mendelski.   

    Sprawozdanie finansowe za 2017 rok  odczytała księgowa ROD 

„Celuloza” Maria Kotas. 

    Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD „Celuloza”  z działalności w 

2017 roku w imieniu  Komisji odczytał w imieniu Komisji Rewizyjnej  

prezes Zarządu  Zygmunt Mendelski. 

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

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

przedstawili projekty planu pracy i preliminarza finansowego na 2018 rok. 

       Przewodniczący Zebrania zaprosił obecnych członków do dyskusji.  

Głos zabrał prezes ROD „Celuloza”, który  szeroko omówił tematykę 

podjętych działań w zakresie opracowania niezbędnych map, pozwoleń na 

realizacje zadania  modernizacji instalacji nawadniającej na Ogrodzie. 

Poinformował zebranych  o podjętej decyzji przez prezesa Arctic Paper 

Kostrzyn  (APK), o podjętej rezygnacji z dostawy wody przemysłowej od 

2018 roku na rzecz ROD „Celuloza” i ROD „Oaza”. Dla celów realizacji 

zadań związanych z modernizacją  systemu nawadniania Zarząd APK 

przyznał Ogrodowi kwotę 14.000,- złotych.    

    W  dalszej części dyskusji głos zabrał prezes zarządu Okręgu PZD w 

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

spoczywające na działalności Ogrodów – dostosowanie się do przepisów  w 

sprawie zbierania odpadów komunalnych, wyposażenia Ogrodów  w 

pojemniki, spisania stosownych umów w tym zakresie, szeroko omówił  

tematykę obowiązującej od 1  stycznia 2108 roku ustawy „Prawo Wodne”, 

która zmieniła dotychczasowe zasady gospodarowania wodami.  Ustawa ta 

uchyliła przepisy zwalniające rodzinne ogrody działkowe z opłat z tytułu 

poboru wód powierzchniowych podziemnych na potrzeby nawadniania 



rodzinnych ogrodów działkowych, wprowadzając jednocześnie  obowiązek 

uiszczania opłat za pobór wód  wykonywany w ramach usług wodnych. 

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 dokonał 

wręczenia  odznak PZD, za zaangażowanie i wkład pracy na rzecz  ROD 

„Celuloza” i PZD  prezesowi Zygmuntowi Mendelskiemu oraz 

wiceprezesowi Waldemar Żylewskiemu. 

     Głos zabrał  właściciel firmy „PROJ-BUD-EKO” pan Tomasz Chmiel 

na tematy inwestycji wodnej.  Temat wymaga podjęcia decyzji czy Ogród 

chce korzystać z wody z ujęcia sieci miejskiej czy też z własnej  studni 

głębinowej. W sprawie  studni głębinowej glos zabrał pan Waldemar 

Westfalewski, uzasadniając podjęcie działań przez zarząd w realizacji zdań 

związanych z  odtworzenia własnej studni głębinowej.  Głos zabrał  pan 

Zbigniew Żurawski, który także jest zdania, że Ogród  powinien  

uruchomić własną  studnię głębinową, dokonać jej przeglądu, sprawdzenia 

wydajności, w razie potrzeby zakupić nawet nową, bardziej wydajną pompę 

głębinową. Poruszył także temat   wykonania prac związanych z montażem 

wodomierzy na  wszystkich działkach.  Głos zabrał pan Jerzy 

Wojciechowicz na temat  inwestycji wodnej  na działkach, o 

zaangażowaniu się działkowiczów w realizacji tego zadania, pomocy przy 

w  pracach  przy  demontowaniu „starej”  instalacji. Podkreślił, że  ROD  

powinien  podjąć działania z uruchomieniem własnej studni, a po okresie jej 

funkcjonowania  podjąć decyzję co do zasadności dalszego  jej korzystania, 

czy w przypadku poniesionych kosztów  ujęcie jest finansowo korzystne, 

czy też podjąć działania w przyłączeniu się do sieci miejskiej.  Głos zabrał 

pan Jacek Rosołowski w sprawie  wodomierzy, potwierdził zasadność ich 

montażu. Glos w tym temacie zabrał także pan Zygmunt Romanowski. 

Stwierdził, że działkowicze mają pełne zaufanie do prezesa i zarządu 

Ogrodu w  realizacji zdań związanych z podjęciem decyzji  co do studni 

głębinowej, zakupu nowej pompy i w oparciu o współpracę z wykonawcą  

prac modernizacji  instalacji.  Głos zabrał pan Benon Strong, który złożył 

wniosek  o przegłosowanie w sprawie  zakupu wodomierzy, pokrycia 

kosztów przez działkowiczów montażu wodomierzy oraz w sprawie zakupu 

nowej pompy głębinowej. Głos zabrał prezes ROD, który w tym temacie,  

poddał pod głosowanie na Walnym Zebraniu o zakupie wodomierzy,  



niezbędnego materiału do ich montażu na wszystkich działkach 

ogrodowych i pokryciu kosztów przez działkowicza – uchwałę podjęto  

jednogłośnie oraz w sprawie upoważnienia zarządu do podjęcia  działań w 

podłączeniu instalacji wodnej do własnej studni głębinowej  – uchwałę 

podjęto jednogłośnie.  Prezes ROD „Celuloza” omówił także sprawę 

poprawy estetyki działek, dążenia  do wzmocnienia więzi pomiędzy 

sąsiadami działek.  W bieżącym roku planowana jest kolejna edycja 

konkursu „Moja działka”  i  podjęte zostaną działania  organizacji Dnia 

Działkowicza.  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.  

     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 2017 rok -  Uchwała nr 1/2018. Uchwała     

   została przyjęta jednogłośnie – uchwała w załączeniu.  

- zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD     

  w 2017 roku -Uchwała nr 2/2018. Uchwała została przyjęta  

  jednogłośnie – uchwała w  załączeniu. 

- wysokości opłat ogrodowych  i terminu jej wnoszenia  - Uchwała nr     

  3/2018. Uchwała została przyjęta jednogłośnie – uchwała w załączeniu. 

- planu pracy na 2018 rok – Uchwała nr 4/2018. Uchwała została przyjęta  

  jednogłośnie – uchwała w załączeniu. 

- preliminarzy finansowych na 2018 rok – Uchwała nr 5/2018. Uchwała  

   została przyjęta jednogłośnie – uchwała w załączeniu.  

- wysokości zaliczki  za zużycie energii elektrycznej - Uchwała     

  nr 6/2018. Uchwała została przyjęta jednogłośnie – uchwała w  

  załączeniu.  

- upoważniania Zarządu do podjęcia działań w zakresie zakupu  

  wodomierzy, niezbędnego materiału do ich montażu i  pokryciu  kosztów   

  montażu przez  działkowicza Ogrodu oraz  do wykonania prac  

  związanych z uruchomieniem  studni głębinowej  i ewentualnym zakupem      

  nowej pompy  głębinowej  -  Uchwała nr 7/2018. Uchwała została 

przyjęta  jednogłośnie – uchwala w załączeniu.  



     Na zakończenie Walnego Zebrania Sprawozdawczego głos zabrał  

prezes zarządu okręgu PZD w Gorzowie Wlkp.  Piotr Wilms, który 

podziękował  Przewodniczącemu Walnego  Zebrania za sprawne  jego 

prowadzenie oraz  za sprawny jego  przebieg. pogratulował prezesowi, 

zarządowi oraz komisji rewizyjnej za włożony wkład pracy w 2017 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 2018 roku. 

 

     Sekretarz   Zebrania                             Przewodniczący Zebrania       

         

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

       Elżbieta Kruk                                     Waldemar Żylewski 

                              

 

 Kostrzyn nad Odrą – 24.03.2018 r. 


