
S P R A W O Z D A N I E  Z DZIAŁALNOŚCI 
ZARZĄDU  ROD „CELULOZA” 

w  KOSTRZYNIE  NAD  ODRĄ  za  2017 rok. 
 
   Z dniem 01 stycznia 2017 r. do dnia 31.12.2017 r. roku zarząd ROD „Celuloza” 
w Kostrzynie nad Odrą  pełnił swoje obowiązki w składzie: 
Zygmunt Mendelski     - Prezes 
Waldemar Żylewski     - pierwszy v -ce Prezes 
Dariusz Furyk                - v-ce Prezes 
Daniel Bulanowski       - sekretarz 
Zdzisław Iwanczewski - skarbnik 
      
   Pierwsze zebranie Zarządu odbyło się już w dniu 17 stycznia 2017 r. na którym 
to poruszono sprawy stanu instalacji wodnej z omówieniem działań 
przygotowania i zabezpieczenia prac  do uruchomienia instalacji wodnej na 
ogrodach działkowych, realizacji zadań odnośnie przeprowadzenia walnego 
zebrania sprawozdawczego, które zaplanowane zostało na 1 kwietnia 2017 r., 
omówiono tematykę opracowania pełnej dokumentacji zgodnie z porządkiem 
i regulaminem zebrania przez zarząd i komisję rewizyjną ROD „Celuloza”. Na 
pierwszym posiedzeniu ustalono także wysokość opłaty inwestycyjnej od 
nowego członka – uchwała nr 1/01/2017 w wysokości 450,- złotych od nowego 
członka oraz pogotowia kasowego – uchwała nr 2/01/2017  wysokości do 500,- 
złotych. 
    W okresie pierwszego kwartału odbyły się kolejne cztery posiedzenia 
zarządu. Nadal istotnym tematem były sprawy związane z ogrodową instalacją 
nawadniającą. W jego ocenie i doradztwie uczestniczył przedstawiciel  firmy 
zajmującej się budową nowych systemów nawadniających ze Skwierzyny, 
który potwierdził i uzasadnił celowość wykonania prac przy przestarzałej 
głównej instalacji nawadniającej.     
    Zarząd podjął decyzje o sprawdzeniu pod koniec marca  2017 r. instalacji 
wodnej i jego niezbędnej naprawie. Z uwagi na wieloletnie zaniedbania 
dokonano uporządkowania terenu na odcinku 370 mb. Podjęto wiele prac 
spawalniczych odnośnie naprawy uszkodzonej instalacji wodnej. Podjęte prace 
wymagały niemałych wyzwań w doprowadzeniu do użytkowania instalacji, 
która z uwagi na swój kilkudziesięciu letni staż ma bardzo liczne uszkodzenia. 
Zakupiono opaski na rurociąg. Wielokrotnie podczas uruchamiania dostawy 
wody trzeba było reagować w zabezpieczeniu i likwidowaniu wycieków. 
Wykonano szereg czasochłonnych prac przy instalacji i zaworze głównym 
rurociągu przy ulicy Fabrycznej. Ogromne słowa uznania za pełne 



zaangażowanie się oraz za wykonaną ciężką pracę Zarząd dziękuję panu 
Waldemarowi Żylewskiemu.  
     Także  w marcu 2017 roku omówione sprawy proponowanych stawek opłat 
za 2017. Na podstawie  opracowanych projektów uchwał  zarząd jednogłośnie  
przyjął  wysokości opłat  cenowych, które zaproponowane zostały członkom na 
Walne Zebranie Sprawozdawcze w dniu 1 kwietnia 2017 roku. Szeroko 
omówione zostały  sprawozdania z działalności  merytorycznej i finansowej 
Zarządu ROD „Celuloza”.  Zarząd  ROD „Celuloza”  na podstawie paragrafu 64 
pkt. 8 statutu PZD opracowane zostały  wnioski na Walne Zebranie  o 
wysokościach partycypacji finansowej w wysokości 370,00 złotych  w kosztach 
zadania inwestycyjnego pt. „Wykonanie instalacji nawadniającej  ROD 
„Celuloza”  w czterech ratach w 2017 roku.  
      Na walnym zebraniu sprawozdawczym jednogłośnie zostały zatwierdzone 
sprawozdania z działalności merytorycznej i finansowej zarządu ROD, 
sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, wysokości opłat ogrodowych i terminu jej 
wnoszenia, realizacje zadania inwestycyjnego  
w dwóch etapach, preliminarzy finansowych.  
      W kwietniu 2017 roku dokonano podpisania umowy z APK o dostawę wody 
na 2017 rok oraz na podstawie ofert zawarto umowę z Miejskim Zakładami 
Komunalnymi Sp. z o.o. na podstawienie pojemników i wywóz odpadów 
komunalnych. 
     Z uwagi na realizację odpowiedzialnych zadań i obowiązków  
spoczywających w dziedzinie księgowości, zarząd jednogłośnie powierzył 
obowiązki księgowego pani  Marii Kotas oraz kasjera pani Elżbiecie Kruk.  
Podjęte zostały stosowne uchwały o sumie pogotowia kasowego, o 
upoważnieniu do dysponowania rachunkiem bankowym ROD „Celuloza”, gdzie 
Zarząd upoważnił do jego dysponowania prezesowi ROD „Celuloza”, I –mu V-
ce Prezesowi oraz księgowej.  Pod koniec I kwartału 2017 roku  zarząd omawiał  
tematy zbycia i nabycia  działek ogrodowych , które miały miejsce w okresie 
poprzedzającym i stosownymi uchwałami przyjmował w poczet członków PZD 
ROD „Celuloza” nowych działkowiczów.  Po odbytym Walnym Zebraniu 
Sprawozdawczym członków ROD „Celuloza” w terminie złożone zostały 
niezbędne dokumenty w Okręgowym Zarządzie PZD w Gorzowie Wlkp.   
Dokonano także przeglądu sprzętu spawalniczego wraz dokonaniem oceny 
stanu węży spawalniczych, butli i osprzętu.  
   Oprócz wielu godzinom poświeconym porządkowaniu dokumentacji 
ogrodowej, uzupełnieniu kart rejestrowych działkowicza podjęto działania  w 
realizacji niezbędnych działań mających spoczywać na gospodarzu ogrodu. Z 
przykrością należy stwierdzić, że mimo podjętych wielu prób, 
przeprowadzonych rozmów  nie udało się zarządowi zlecić  i powierzyć 



obowiązków gospodarza ogrodu.  Z uwagi na liczne zgłoszenia przez 
działkowiczów odnośnie nieszczelności w instalacji, a także  z uwagi na usługi 
komunalne związane z wywozem odpadów oraz innymi pracami na terenie 
ogrodu, przy braku osoby gospodarza, zarząd zmuszony był podjąć działania 
we własnym zasobie osobowym. Szereg tych zadań mających na celu 
utrzymania czystości na naszym ogrodzie, koszenie terenów zielonych na 
alejkach wziął na siebie pan Waldemar Żylewski.  W okresie sezonu 
ogrodowego podziękowania należą się także panu Jerzemu Wojciechowiczowi, 
który wielokrotnie angażował się w pracach na rzecz  ogrodu. Słowa uznania 
należą się także panu Zdzisławowi Iwanczewskiemu, za okazaną pomoc i 
wykonaną pracę.  
    Trzeba stwierdzić, że panujące na Ogrodzie pewne stereotypy oraz  nawyki 
nie szły w parze z próbą uporządkowania zasad. Na tablicach ogłoszeniowych 
ukazały się informacje odnośnie prowadzenia usługi wywozu odpadów 
komunalnych, o zasadach gospodarowania  odpadami oraz  zakazie  wrzucania 
do pojemników odpadów wielkogabarytowych, sprzętu elektrycznego, 
materiałów budowlanych i rozbiórkowych oraz odpadów nie pochodzących z 
działki, gałęzi, korzeni, części roślin, itp. 
    Na każdym posiedzeniu Zarządu wnikliwie omawiana była sytuacja 
finansowa Ogrodu, omawiano także sprawy dotyczące w zaleganiu w opłatach 
ogrodowych. 
   Zarząd, na podstawie podjętych czynności dokumentacyjnych, zapoznał się z 
wartościami początkowymi środków trwałych z wykazem wartości umorzenia.  
    W  2017 roku z powodzeniem funkcjonowała  strona internetowa ROD 
„Celuloza” – www.rodceluloza.kostrzyn.pl. Wszelkie informacje  o Ogrodzie, o 
promowaniu ROD „Celuloza”, regulaminy, linki kontaktu, galerie zdjęciowe 
prowadzone są społecznie przez prezesa Ogrodu.  
W 2017 roku działkowicze  w pełni korzystali z systemu nawadniania, ale trzeba 
przyznać, że wielokrotnie potrzebna była interwencja  w uszczelnianiu 
instalacji. Dokonywano wielu przeglądów, wykonano wiele prac 
spawalniczych, założono wiele opasek na rurociągach wewnętrznych i 
rurociągu głównym. Bardzo mocno w nadzór i wykonywanie prac angażował 
się pan Grzegorz Żylewski, pan Waldemar Żylewski, pan Mirosław 
Dzieciątkowski  i pan Jerzy Wojciechowicz.  
    Warto nadmienić, że w celu gospodarnego prowadzenia ogrodu, a głownie 
mając na uwadze uniknięcie strat finansowych w kwietniu 2017 roku podjęte 
zostały działania w naprawie i wymianie odcinka instalacji głównej. Dokonano 
wymiany 195 mb rurociągu DN 110 oraz dokonano konserwacji pozostałej  
części rurociągu. Prace te  zostały wykonane w terminie do 24 kwietnia 2017 
roku i w okresie trwania sezonu  ogrodowego zapewniły ciągłość  dostarczenia 

http://www.rodceluloza.kostrzyn.pl/


wody na ogrody działkowe oraz pozwoliły na zmniejszenie ponoszonych 
kosztów tytułem zużycia wody i zakupu materiałów na utrzymanie instalacji 
głównej.  
    W okresie III i IV kwartału 2017 roku  przeprowadzono szereg rozmów i 
spotkań w Urzędzie Miasta odnośnie prawidłowości w realizacji zadań na rzecz 
uzyskania pozwoleń na wykonanie prac inwestycyjnych przy instalacji 
nawadniającej. Podjęte zostały działania  w zakresie kompletowania  
dokumentacji wykonawczej  do opracowania  dokumentacji projektowej wraz 
z  zestawieniem  materiałów oraz do dokonania  pomiarów  powierzchni 
ogrodowych  w celu opracowania map.  Zlecono  opracowanie  kompleksowej 
dokumentacji projektowo – wykonawczej  wraz z  zestawieniem materiałowym 
Pracowni Projektowo – Usługowej „PRO-BUD-EKO” mgr inż. Tomasz Chmiel z 
Gorzowa Wlkp. oraz wykonanie map sytuacyjnych  planu działek ROD 
„Celuloza”, map do celów projektowych oraz dokonania pomiaru stanu 
faktycznego sposobu użytkowania działek  przez firmę AFP GEODEZJA Piotr 
Faltyński z Gorzowa Wlkp.  Trzeba stwierdzić, że  z uwagi na dużą  wymagalność 
niezbędnych dokumentów  na rozpoczęcie prac  wykonanie  instalacji, termin 
rozpoczęcia prac zostało przesunięte na 2018 rok, z planowanym ich 
rozpoczęciem na przełom I/II kwartału. 
    Na podstawie oględzin stanu drzew rosnących w pobliżu ogrodzenia od 
strony zachodniej Ogrodu, Zarząd w IV kwartale 2017 roku złożył wnioski do 
Urzędu Miasta o zezwolenia na wycinkę aż 61 drzew zagrażających osobom i 
mieniu.  Zarząd otrzymał pozytywną decyzję o ich wycięciu. Pragnę nadmienić, 
że z wniosku złożonego w 2016 roku  część prac na podstawie ogłoszonego 
przetargu przeprowadzone zostały w I kwartale 2017 roku. Z informacji 
uzyskanych z Urzędu Miasta, wiadomo, że  zezwolenie w 2018 roku obejmuje 
wycięcie 18 drzew, a kolejne drzewa na podstawie wniosku wycinane będą 
przy zapewnieniu środków w budżecie miasta. 
    W przełomie III i IV kwartału 2017 roku  nadal istotnym tematem było 
omawianie stanu instalacji nawadniającej, podjętych interwencji  odnośnie 
zapobiegania i likwidowania niekontrolowanych wycieków wody. Prowadzone 
były rozmowy z kilkoma działkowiczami w sprawie pomocy  w wykonaniu 
niezbędnych prac, lecz  zainteresowanie było znikome. 
   W opracowaniu dokumentacyjnym  Zarząd upoważnił pana Waldemara 
Żylewskiego oraz elektryka o dokonanie spisu stanów licznika, o dokonaniu 
plombowania skrzynek napięciowych, a także  do opracowania i założenia tzw. 
„Kartotek energetycznych działkowca”. 
  Bardzo często poruszanym na posiedzeniach Zarządu tematem dotyczącym  
zadań inwestycyjnych były sprawy związane z  remontem instalacji 
nawadniającej na Ogrodzie.  W październiku 2017 roku ponownie  Zarząd 



dokonał  przeglądu 220 mb instalacji głównej rurociągu od strony Arctic Paper 
Kostrzyn. Rozważano, czy w 2018 roku dokonać wymiany całej długości 
rurociągu i położeniu rur z PCV w ziemi.   
    Z uwagi na zakres zadania Zarząd upoważnił Prezesa do nawiązania 
kontaktów z przedstawicielami  firm zajmujących się  opracowaniem 
dokumentacji kosztorysowej nawodnienia. Zarząd jest zdania, że  zadanie te 
zostało  rozpoznane  z uwzględnieniem  projektu, schematu instalacji, 
partycypacji w kosztach przez członków ROD „Celuloza”.  
     Na posiedzeniu Zarządu w grudniu 2017 roku  Zarząd podjął też działania w 
zakresie sprawdzenia w okresie marzec – kwiecień 2018 roku stanu posiadanej 
na terenie Ogrody studni pompy głębinowej, jej wydajności, ciśnienia.  Zarząd 
pragnie poinformować, że planowane zadania w ramach I i II etapu prac tj. przy 
instalacji wewnątrz ogrodu -  wykonanie i położenie instalacji magistralnej  
rurociągu DN 63 o łącznej długości  1575 mb, wykonanie i położenie instalacji 
magistralnej  rurociągu DN 50 o łącznej długości około 1221 mb, zakup i montaż 
zasuw DN 50 (zasuwa, kołnierze, tuleje, przedłużki, skrzynki) dla 12 sekcji, 
wykonanie i położenie instalacji rur DN 32 do kranów wraz ze złączkami i 
opaską – jedna na dwóch użytkowników działek – ogółem 76 kpl., wykonanie i 
położenie instalacji rurowych ¾” o długości 1,5 m – jedna na dwóch 
użytkowników działek – ogółem 76 szt., montaż trójników oc ¾” – jedna na 
dwóch użytkowników działek – 76 szt. oraz zakup i montaż kranów ¾” – 152 
sztuki, realizowane będą po otrzymaniu pełnej dokumentacji z planowanym 
rozpoczęciem prac na przełomie I i II kwartału 2018 roku. 
Prace te ma wykonać firma, która złożyła najlepszą ofertę cenową tj. 
Budownictwo Sportowe i Inżynieria Krajobrazu ze Skwierzyny.          Szanowni 
Działkowicze!   
     Zarząd zdaje sobie sprawę z istoty tego zadania inwestycyjnego.  
Z uwagi na stan instalacji a także dalsze rosnące koszty jej utrzymania, koszty 
zużycia wody nasz Ogród musi podjąć te wyzwanie, które przy pełnej 
partycypacji wszystkich działkowiczów 152 działek naszego Ogrodu pozwoli na 
znaczne obniżenie kosztów pobrania wody, a tym samym na obniżenie kosztów 
opłat za swoją działkę, na uniknięcie nerwowych działań w zapewnieniu wody  
oraz poprawi tym samym estetykę wewnętrzną Rodzinnego Ogrodu 
Działkowego „Celuloza”.  Wierzę w zaufanie oraz pełne zaangażowanie w 
rozwiązaniu naszego istotnego problemu. 
     Istotnym tematem jest rozwiązanie spraw dotyczących wjazdu pojazdów na 
tereny Ogrodu. Rok temu przyjęty  został „Regulamin korzystania z 
samochodów i innych pojazdów mechanicznych na terenie ROD „Celuloza”. W 
2018 roku ponownie pragniemy wprowadzić konkurs „Moja Działka”, w III 
kwartale zorganizować obchody Dnia Działkowicza.   



     W celu uprawy zdrowych warzyw i owoców z upraw działkowych, 
podniesienia atrakcyjności terenów zielonych, wzmocnienia więzi między 
sąsiadami działek oraz dalszej poprawy dbałości estetyki i wizerunku Ogrodu, 
Zarząd liczy na dalsze zaangażowanie się społeczności ogrodowej w naszym 
zagospodarowanym ogrodzie. Wierzymy, że nie będzie obojętności na 
potrzeby całego naszego ROD „Celuloza”, bo każda działka z tych 152 działek, 
jest w sumie całością Ogrodu. 
    Pragnę serdecznie podziękować zarządowi za duży wkład pracy, za 
wytrwałość, za sumienne oddanie i poświęcenie się w realizacji zadań. Dziękuję 
także naszym działkowcom, a także prezesowi zarządu okręgu PZD w Gorzowie 
panu Piotrowi Wilms, władzom Miasta Kostrzyn nad Odrą,  za okazaną pomoc, 
za doradztwo, za zaangażowanie, za dobry przejaw, za to, że pomagali mi i 
zarządowi w realizacji zadań.  
    Dziękuję  działkowcom także za estetyczne utrzymanie  swoich działek oraz 
wyglądu całego ogrodu ROD „Celuloza” w 2017 roku. Życzę tez działkowiczom 
owocnej współpracy w 2018 roku.  
                                                                         Za Zarząd ROD „Celuloza” 
                                                                                         Prezes 
                                                                            Zygmunt Mendelski 
 


