
Gdańsk' 06 Kwietnia 2oL9 r'

PRoToKÓŁ z WALNEGo ZEBRANtA sPRAWozDAWczEGo.WYBoRczEGo
ROD OLSZANKA ZA ROK 2OL8

Protokół dotyczy Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Rodzinnego ogrodu Dziatkowego

olszanka w o|szance, gmina Przywidz, które odbyto się dnia 06 Kwietnia 2ot9 r. w miejscowości

Mierzeszyn.

Zebranie odbyło się w drugim terminie tj. o godz. LŁ:oo z uwagi na brak wymagajqcej |iczby uczestników

w pierwszym terminie i przebiegto zgodnie z następujqcym porzqdkiem obrad.

1. Otwarcie zebrania.

2. Wybór Przewodniczqcego i Prezydium zebrania. Wyznaczenie protoko|anta.

3. Zatwierdzenie porzqdku obrad.

4. Zatwierdzenie regulaminu Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego.

5. Wybór Komisji Mandatowej, Wyborczej oraz Uchwat i Wniosków.

6. Sprawozdanie Zarzqdu RoD z dziata|ności za2018 rok (merytoryczne ifinansowe) orazza kadencję.

7. Sprawozdanie KomisjiRewizyjnej RoD z działaInościw 20]"8 roku orazza kadencję.

8' ocena dziata|ności Zarzqdu RoD za 20].8 rok oraz za kadencję przez Komisję Rewizyjnq RoD wraz z

wnioskiem w sprawie absolutorium.

9. Projekt programu działania na kadencję 2oL9-2o22.

1-0. Projekt planu pracy na 2019 rok.

1L. Projekt preliminarzy finansowych ROD na 2019 rok.

].2. ocena pre|iminarzyfinansowych RoD na 20].9 rok przez Komisję Rewizyjnq RoD.

L3. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.

L4. Dyskusja.

1.5. Sprawozdanie Komisji Uchwał iWniosków. Gtosowania:

1) Zatwierdzenie sprawozdania z dziataInościZarzqdu RoD w 20].8 roku oraz za kadencję.

2l Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 20L8 rok.

3) Uchwała w sprawie abso|utorium dIa ustępujqcegoZarzqdu ROD.

4) Zatwierdzenie sprawozdania z dziataIności Komisji Rewizyjnej RoD w 2018 roku i za kadencję.

5) Uchwalenie podwyższenia świadczeń pieniężnych i nagród, wyptacanych z tytułu pracy

społecznejw RoD.

6) Usta|enie składów |iczbowych Zarzqdu RoD iKomisjiRewizyjnejRoD.
o Przedstawienie przez Komisję Wyborczq kandydatów do Zarzqdu RoD, Komisji Rewizyjnej

RoD i na de|egatów na okręgowy Ąazd Delegatów PZD.

7) Wybory Zarzqdu RoD, Komisji Rewizyjnej RoD i de|egatów na okręgowy Zjazd De|egatów PZD.

8) Uchwa|enie rea|izacji zadania inwestycyjnego - ,,Wykonanie projektu Wewnatrzogrodowej

insta|acji e|ektrycznej w RoD 0|szanka,,, W tym partycypacji finansowej dziatkowców,



9) Uchwa|enie opłat ogrodowych iterminu ich wnoszenia w 20].9 roku.

10) Uchwa|enie p|anu pracy na 2019 rok i programu działania na okres kadencji.

1"1) Uchwalenie preliminarza finansowego na 2019 rok'

12) Uchwalenie prawa do poruszenia się samochodami osobowymi po terenie RoD (uzupełnienie

wymogu Regulaminu ROD).

L6. Zakończenie obrad.

1. Otwarcie zebrania.

Zebranych powitał i podziękował za przybycie Prezes RoD olszanka . Pan Tomasz P|aszko-Tyndzik i

poinformował o wadze zebrania, na którym zostanQ wybrane nowe władze ogrodu.

Dzia|kowcom została również przekazana informacja o obowiqzujqcym od 23.o2.2o18 Statucie PZD

oraz Regu|aminie RoD obowiqzujqcym od 28 czerwca 2018.

2. Wybór Przewodniczqcego i Prezydium Zebrania.

Jako Przewodniczqcego Zebrania, Prezes RoD o|szanka zaproponował Paniq Kami|ę Lewnau, której

kandydatura została zaakceptowana większościq głosów, bez głosu sprzeciwu przez zebrane osoby.

Następnie wybrano Prezydium Zebrania, do którego wesz|y naStępujQce osoby:

o Kami|a Lewnau - Przewodniczqcy WaInego Zebrania,

o Jacek Banasik - Członek Prezydium

o JerzY Grze|ecki _ Członek Prezydium

o Tomasz Płaszko.Tyndzik - Członek Prezydium

ProtokoIantem została Pani Anna Płaszko-Tyndzik'

3. Zatwierdzenie Porzqdku obrad.

Porzqdek obrad WaInego Zebrania został poddany głosowaniu ijednogłośnie zatwierdzony.

4. Zatwierdzenie Regulaminu walnego zebrania sprawozdawczego.

Regulaminu WaInego Zebrania Sprawozdawczego Zosta| poddany g|osowaniu i jednogłośnie

zatwierdzonY.

5. Wybór Komisji Mandatowej oraz Uchwal iWniosków.

Do Komisji Mandatowej wybrano następujqce osoby:

o Pani Grażyna orzech - Przewodniczqcy Komisji Mandatowej,

o Pani |wona Kqdzie|a - Członek Komisji Mandatowej,

o Pani Anna Groth - Członek Komisji Mandatowej,

o Pani Małgorzata Kizik- Członek Komisji Mandatowej.



Do Komisji Uchwał iWniosków wybrano:
. Pan Mirosław Mosakowski - Przewodniczqcy Komisji,
o Pan Łukasz Grze|ecki - Cztonek Komisji Uchwał iWniosków,
o Pan Pawet Lewnau - Cztonek Komisji Uchwat i Wniosków,
. Pan Marcin Chwiatkowski_ Cztonek Komisji Uchwał i Wniosków,
. Pan Marcin Zawiślak - Cztonek |(omisii Uchwat i Wniosków.

Skład obu komisji zostat poddany gtosowaniu i zatwierdzony większościq głosów bez gtosu przeciw.

6. Sprawozdanie Zarządu RoD z dziataIności za 2018 rok oraz za całą kadencję (sprawozdanie
merytoryczne i finansowe).

Prezes RoD olszanka przedstawit Sprawozdanie z dziata|ności Zarzqdu za2oL8 rok. Glówne punkty
wystqpien ia obejmowaty:

6.1. Skład Zarzqdu i zmiany personalne

obecny skład Zarzqdu RoD oIszanka jest następujqcy:
o Pan Tomasz Ptaszko.Tyndzik - Prezes Zarzqdu,
o Pani Jacek Banasik - Skarbnik,
o Pan Jerzy Grze|ecki _ CztonekZarzqdu,
o Pan Jan Lewiński - Cztonek Zarzadu.

W dniu 13.08.2018 Pan Jan Lewiński zrezygnowat z funkcji Cztonka Zarzqdu, aZarzqd w dniu
10.1]..2018 uchwałq nr 41'/2018 tq rezygnację przyjqł. Próba dokooptowania dodatkowego
członka zarzqdu zgodnie z 5 40 Statutu PZD skończyta się niepowodzeniem.

6.2. Zakres odpowiedziaIności członków Zarządu

o Prezes RoD wraz z Księgowq, Paniq Danuta Rogowskq, odpowiada za administrację i

finanse ROD,

o Pani Mariola Dtugozima (Wiceprezes Zarzqdu) i Pan Jacek Banasik odpowiada za biezqce
zarzqdzanie w ogrodzie l.

. JerzY Grzelecki - odpowiada za bieżqce Zarzqdzanie w ogrodzie ||.

6.3. Windykacja

Na koniec2018 roku nieściqgnięte na|eżnościwynosity 2495,53 PLN idotyczyły33 dziatek. W
stosunku do roku poprzedniego jest to duza poprawa, szczególnie w obszarze kwoty należności
- na koniec 2017 roku nieściqgnięte na|eżności wynosiły 8 708,95 PLN i dotyczyĘ 37 działek.

NadaI kłopotem dIa Zarzqdu w obszarze windykacji sq działkowcy, którzy nie rozIiczy|i się za
zużytq energię e|ektrycznq W Wymaganym okresie, czy|i od 01.09-31.12.201.8 roku, a jest to 26
dziatkowców.



Za całq kadencję:

2015-6910,70P1N

201.6 - 4222-,70 PLN

2017 - 8 708,95 PLN (rozpoczęto windykację partycypacji finansowej oraz niedopłaty

wynikajqce ze zmiany opłat za śmieci).

2018-2495,53PlN

6.4. Wynik Finansowy

Nadwyzka w wyniku finansowym za rok 2018 w kwocie 1.4 455,4t PLN została przekazana

decyzjq Zarzqdu na Fundusz Rozwoju RoD o|szanka.

6.5. NowiDziałkowcy

W roku 2018Zarzqd podjqł 54 uchwały' Dotyczyły one m.in. zatwierdzenia przeniesienia praw

do piętnastu (15) działek oraz przyjęcie w poczet członków PZD dwudziestu (20) osób.

W czasie całej kadencji zarzqd na 21 posiedzeniach podjqł 156 uchwał i przyjqł 56 nowych

dziatkowców.

6.6. Utrzymanie porządku i ekologia

a) 2018;

- rewita|izacja terenów rekreacyjnych przy stawie w ogrodzie o|szanka |;

- wstawienie kontenera PCK na tekstylia;

- od października została wprowadzona zmiana organizacji segregacji odpadów wynikajqca

z dostosowania przepisów Iokalnych do prawa obowiqzujqcego na terenie całego kraju;

- na okres od 01 kwietnia do 30 września 2018 została wynajęta firma, która dbała o

porzqdek w obszarach składowania odpadów oraz o tereny zie|one i rekreacyjne na

terenie obu ogrodów'

b) W czasie całej kadencji:

- wybudowanie a|tany śmietnikowej w o|szanka I i przebudowa terenu segregacji w

Olszanka ll;

- wprowadzenie 100% segregacji odpadów oraz rozwiqzania problemu nadgabarytów i

porzucania śmieci w |esie i rowach przy drodze;
. Wypracowanie głębokiej świadomości eko|ogicznej wśród działkowców RoD oIszanka;

. zatrudnienie firmy dbajqcej o wspó|ne tereny zie|one i czystość na terenach segregacji

odpadów;
- nawiqzanie partnerskiej współpracy z SUEZ Kościerzyna i zakładem utylizacji odpadów

Stary Las.

Ę



6.7. Bezpieczeństwo

a) 20L8:

- zatrudnienie dozorcy w terminie od 01 listopada 20L8 do 3L marca 2OL9 roku:
- dostawienie brakujqcego hydrantu koto dziatki 69/|l.

b) W czasie catej kadencji:
- zatrudnienie dozorcy na okres zimowy i wprowadzenie efektywnego Systemu roz|iczeń i

nadzoru, przez co średnia i|ość zdarzeń nie przekroczyla dwóch w roku (najczęściej
pomieszczenia gospodarcze) i nie zdarzyty się zadne akty wandaIizmu;

- modernizacja i udroznienie insta|acji p.poż na terenie obu ogrodów;
- petna inwentaryzacja liczników energii e|ektrycznej;
- uspokojenie ruchu pojazdów na a|ejach ogrodowych;
- popraWa komunikacji z dziatkowcami poprzez ustaWienie ogó|nodostępnych tabIic

ogtoszeniowych, uruchomienie maila dziatkowego i strony www ogrodu;
- nawiqzanie dobrej partnerskiej wspótpracy z oSP Mierzeszyn, Gminq Przywidz, Strazq

Leśnq i Leśniczym z Wojanowa.

6.8. Inwestycje i remonty

a) 2018:

- odmu|enie i pogtębienie stawów na terenie obu ogrodów;
- remont i docieplenie hydroforni w ogrodzie Olszanka l;

- budowa kanatu odprowadzenia wody deszczowej wzdtuz alei nr 4 na wysokości działek
od 84-86 oraz naprawa przepustu odprowadzajqcq wodę z jeziorka pod a|ejkq nr 4 w
ogrodzie Olszanka ll;

- naprawa nawierzchni placu segregacji odpadów w ogrodzie o|szanka Il;

- wyrównanie obszaru parkingu w o|szanka ||.

b) W czasie catej kadencji:

- budowa obszarów rekreacyjnych w obu ogrodach;
- udroznienie rowu melioracyjnego w Olszanka ll;

- state wzmacnianie dróg dojazdowych i a|ei ogrodowych gruzem' sz|akq asfa|towq i

podsypkq drogowq.

6.9. Wypoczynekiintegracja

a) 2018:

- rewitaIizacja terenów rekreacyjnych w obszarze oczka wodnego W ogrodzie o|szanka l;

- zagospodarowanie dodatkowych terenów rekreacyjnych w ogrodzie oIszanka ||

pomiędzy p|acem zabaw a ogrodzeniem ogrodu;
- zorganizowanie,,Dnia Pracy Sqsiedzkiej,, w dniu 09.06.2018;
- zorganizowanie festynu rodzinnego w dniu 16.06.2018 pod hastem ,,Mini lgrzyska
Sportowe".



W czasie całej kadencji:

- zorganizowanie trzech festynów rodzinnych;

- zorganizowanie wspó|nych prac działkowców na rzecz ogrodów - wa|ka z podtopieniami,

naprawa dróg i aIei, reku|tywacja terenów wspó|nych.

5.10. Zdarzenianadzwyczajne

. maj - naprawa rozszcze|nienia zasuwy koło działki 35/|l, o|szanka l|;

o Iipiec - usunięcie awarii zasiIania trzech działek w obszarze realizacji inwestycji kanału

odprowadzenia wody deszczowej, Olszanka ll;

o październik _ awaria pompy w o|szanka | (naprawa styczeń 201.9).

6.11. Wyróżnieniaiodznaczenia

Na WaInym Zebraniu Zarzqd RoD o|szanka uznał za stosowne wyróżnienie dwóch

działkowców:

. Pan Ryszard Szu|c - został wyróżniony odznakq ,,Za zas|ugi dla RoD,, za pomoc i

cierpIiwość przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. ,,odprowadzenie wody opadowej,,.

o Pan Arkadiusz Wiśniewski _ został wyróżniony nagrodq rzeczowQ od Zarzqdu RoD w

postaci taczki - za społecznq i bezinteresownQ pracę na rzecz porzqdku na terenach

wspó|nych RoD.

6.12. Podsumowanie

Rok 2018 skończył całq serię remontów i modernizacji w RoD o|szanka rea|izowanych

metodycznie przez całq kadencję obecnego Zarzqdu, W tym roku koncentrujqc się na:

- usunięciu zagrożeń przeciwpowodziowych i przeciwpodtopieniowych, jak również

poprawie estetyki zbiorników wodnych;
. rewitaIizacji, oczyszczeniu i przywróceniu działkowcom terenów wspó|nych;

- zakończeniu cyk|u remontów umoż|iwiajqcych se|ektywnq zbiórkę odpadów.

W zakresie budowania świadomości IokaInej społeczności wśród działkowców RoD oIszanka,

podczas trzeciego już festynu, przeZ sport i wspó|nq zabawę pokazaIiśmy, że ogrody o|szanka

I i o|szanka || stanowiq jednq wspólnotę, mimo geograficznego rozłozenia obu obszarów.

7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej RoD z działalności w 2018 roku oraz za kadencję.

W imieniu Przewodniczqcego Komisji Rewizyjnej - Pana Jerzego Bobowik, protokół przeczytała

Przewodniczqca Wa|nego Zebrania. W Protoko|e Komisji Rewizyjnej, nie stwierdzono żadnych

uchybień w działalności Zarzqdu. Komisja stwierdziła, że sprawozdanie finansowe obejmujqce okres:

01..01 - 31.12.2018 r. zostało przygotowane rzete|ne i zgodne z obowiqzujqcymi przepisami.



8. ocena działalności Zarządu RoD przez Komisję Rewizyjnq RoD za 2018 rok wraz z wnioskiem w
sprawie absolutorium.

Komisja zarekomendowała WaInemu Zebraniu
finansowego Zarzqdu RoD olszanka za rok 20]'8
Zarzqdowi RoD'

przyjęcie sprawozdania merytorycznego i

oraz udzie|enia abso|utorium ustępujqcemu

9. Projekt programu działania na kadencję 2o1rg-2o22,

Zarzqd obecnej kadencji rekomenduje, zeby w okresie ko|ejnych czterech |at nowowybrane władze
RoD o|szanka skoncentrowały się na zmodernizowaniu instaIacji przesytowej, systemie
zabezpieczenia sieci oraz instrumentów pomiarowych energii e|ektrycznej na terenie obu ogrodów
ROD Olszanka.

Przyczyni się to do:

1'. zapobiezenia awariom coraz częściej występujqcych na sieci, co wptywa na dodatkowe
obciqżenie budzetu ROD i niesie realne zagrożenie d|a użytkowników;

2. uszcze|nienia infrastruktury przed stratami prqdu, co przetoży się na obniżenie optat za energię
eIektrycznq;

3. zwiększenia transparentności metody regu|owania na|eżności za zużytq energię e|ektrycznq, co
wpłynie na zmniejszenie kosztów windykacji i wprowadzi k|arowny, obiektywy model rozliczania
dziatkowców.

Zarzqd RoD o|szanka serdecznie podziękowat wszystkim działkowcom za wspótpracę, szczegó|ne
podziękowania kierujqc do niemałej grupy osób spotecznie wspierajqcych radq, pracq i
zaangazowaniem.

Ustępujqcy Zarzqd wyrazit nadzieję, ze Zarzqd ko|ejnej kadencji będzie kontynuował pracę na rzecz
rozwoju i modernizacji ogrodu, jak równiez ciqgtego podnoszenia bezpieczeństwa i świadomości
ekoIogicznej członków spoteczności RoD oIszanka.

10. Projekt planu pracy na 2019 rok.

10.1. Utrzymanie porządku i ekologia.

- wprowadzenie zakazu poruszania się pojazdami ciężarowymi na catym terenie R0D o|szanka;
- praca nad edukacjq działkowców w zakresie nowego sposobu segregacji odpadów w Gminie
Przywidz;

- kontro|a szcze|ności szamb na dziatkach.

70.2. Media
- wyrywkowa kontro|a wybranych działek pod kqtem bezpieczeństwa insta|acji e|ektrycznej i

wskazań podIicznika.



10.3. lnwestYcje i remontY

- wykonanie projektu nowej instaIacji elektrycznej na terenie RoD oIszanka uwzg|ędniajqca

przeniesienie indywidualnych Iiczników eIektrycznych poza teren działek'

11. Projekt Preliminarza Finansowego na 2019 rok.

Prezes Zarz4du przedstawił Pre|iminarz Finansowy na rok 2019, który przewiduje przychody z

działa|ności statutowej na poziomie 6] 0o9,20 PLN oraz zbi|ansowane wydatki.

Na zap|anowane na 2019 rok inwestycje i remonty Zarzqd postanowił przeznaczyć 58 000 PLN

odpowiednio na: budowę nowej infrastruktury - projekt instaIacji eIektrycznej - 36 000 PLN i na

remonty i modernizacje: hydrofornia o|szanka I i wymianę pompy w o|szanka l * 27 500 PLN.

Finansowanie inwestycji i remontów zap|anowane zostały w następujqcy sposób: środki własne RoD

- 34 4oo PLN, partycypacja finansowa działkowców 28 560 PLN.

12. ocena preliminarzy finansowych RoD na 2019 rok przez Komisję Rewizyjną RoD.

Komisja zapoznała się z Pre|iminarzem Finansowym Rachunku Zysków i Strat na rok 2019,

Preliminarzem Funduszu Rozwoju oraz Pre|iminarzem Funduszu oświatowego nie wnoszqc uwag do

prawidłowości ich sporzqdzenia.

Największym zadaniem jakie w p|anie na rok 201.9 postawił sobie Zarzqd to wykonanie projektu nowej

instalacji elektrycznej na terenie ogrodu. Sama realizacja tego zamierzenia przewidziana jest na lata

następne pod warunkiem zapewnienia finansowania. Na sam projekt przewidziano w pre|iminarzu na

rok 2019 - 36 o00 PLN, z czego 31 000 PLN ujęto w pre|iminarzu funduszu rozwoju i 5 000 PLN w

preIiminarzu funduszu oświatowego, niewykorzystywanego w całości w poprzednich Iatach.

13. Sprawozdanie Komisji Mandatowej

Sprawozdanie Komisji Mandatowej odczytała Pani Grażyna orzech stwierdzajqc, że obecnych na

zebraniu jest 77 osób, co stanowi 27% wslystkich członków RoD o|szanka i zgodnie z 5 61" ust. 2

Statutu PZD WaIne Zebranie jest prawomocne W drugim terminie i może podejmować uchwały'

14. Dyskusja:

Po przypomnieniu przez Przewodniczqcego Zebrania zasad prowadzenia dyskusji, poruszono

następujqce tematy:

o Dz. 24l|| - działkowiec zawnioskował o pełnq prezentację sprawozdania finansowego RoD na

WaInym Zebraniu, a w szczegó|ności informacji o wydatkowaniu środków finansowych i środkach

wypłacanych członkom Zarz4du i Komisji Rewizyjnej.

oDP: zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami w RoD dokumenty były udostępnione działkowcom

przez dwa dni po pięć godzin, na dwa tygodnie przed wa|nym zebraniem t1.: ,,Materiały

sprawozdawcze dostępne sq do wglqdu w dniu 23 i 24.03.201.9 r. w godz. od 1.0:00 do 1.5:00 u

Prezesa Zorzqdu, dz. nr 93fl1."



Powyzsza informacja zostata opublikowana na stronie internetowej RoD, jak równiez w
zaproszeniach na Walne Zebranie.

Ponadto, przyjmujqc do wiadomości uwagę działkowca, na przyszłym zebraniu prezentacja
zostanie rozbudowana o sprawozdanie finansowe.

W odpowiedzi na zapytanie dziatkowca Prezes poinformował, że w roku 2018 tytutem zwrotu
kosztów d|a cztonków Zarzqdu i Komisji Rewizyjnej z tytułu rea|izacji zadań na rzecz RoD,
wyptacono L0 280,00 PLN brutto (8 670,00 pLN netto).

Dz.24l|| _ działkowiec zawnioskował o dystrybucję sprawozdań rocznych Zarzqdu ora Komisji
Rewizyjnej poprzez email do wszystkich dziatkowców, jak również o opub|ikowanie tych
dokumentów na stronie internetowej RoD.
Działkowiec ztożył oficjaIny wniosek do Komisji Uchwał i Wniosków o następujqcej treści:
,,Wniosek o sprawozdonie Zarzqdu oroz Komisji Rewizyjnej był no stronie RoD celem zapoznania
się, o nie jak do tej pory w jednym dniu w godzinach porannych.,,

oDP: Prostujqc wniosek dziatkowca, Zarzqd wskazuje, że dokumenty byty udostępnione
dziatkowcom przez dwa dni po pięć godzin, na dwa tygodnie przed walnym zebraniem. Nikt z
dziatkowców W tym czasie nie byt zainteresowany zapoznaniem się z tymi dokumentami.

Zgodnie z przepisami obowiqzujqcymi w PZD, Ustawa, status i Uchwatach organów PZD, do
kontro|i dokumentów finansowych uprawniona jest komisja rewizyjna RoD. Dziatkowcy majq
prawo wg|qdu w sprawozdania - finansowe i merytoryczne podczas ich wytożenia przed WaInym
Zebraniem. Dziatkowcy mogq przejrzeć dokumenty i zapoznac się z nimi bez moŹ|iwości
kopiowa nia i fotografowa nia.

Nie ma prawnej możliwości nieograniczonego powie|ania tych dokumentóW oraz ich powszechnej
pub|ikacji, a tym bytaby wysyłka mailem |ub pub|ikacja na stronie internetowej RoD.
jak co roku zgodnie z wytycznymi PZD do 01. |ipca powinny zostać zaprezentowane roz|iczenie
wpływów iwydatków na tabIicach ogrodowych.

. Dz. t57I|| _ działkowiec pytał gdzie byta umieszczona informacja o wyłozeniu dokumentów
finansowych.

oDP: tak jak zostało to wskazane, informacja na ten temat była umieszczona We Wszystkich
formach zaproszenia na Walne Zebranie - email, list, ogtoszenia na tablicach ogrodowych oraz na
stronie internetowej ROD.

15. Sprawozdanie Komisji Uchwał iWniosków. Głosowania:

15.1. Zatwierdzenie sprawozdania z dziala|nościZarzqdu RoD w 2018 roku oraz za kadencję.

Sprawozdanie zostało przyjęte większościq gtosów.

Wyniki głosowania: Z^ - 77 gł., WSTRZYMAŁO S|Ę _ 0 gł., PRZEC|W _ 0 gł.



L5.2. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2018 rok.

Sprawozdanie zostało przyjęte większościq g|osów.

Wyniki głosowania: Z^ - 72 gł., WSTRZYMAŁO slĘ - 0 gł., PRZECIW _ 0 gł.

1.5.3. Uchwała w sprawie absolutorium d|a ustępującego Zarzqdu RoD.

Uchwała została przyjęta większościq głosów'

Wynikigłosowania: Z^-75 gł', WSTRZYMAŁO S|Ę _ 1g|., PRZEC|W - 0 sł.

t5.4. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności KomisjiRewizyjnej RoD w 2018 roku iza

kadencję.

Sprawozdanie zostało przyjęte większościq głosów.

Wyniki głosowania: Z^.75 gł', WSTRZYMAŁO slĘ - 0 gł., PRZEC|W - 0 gł'

15.5. Uchwalenie podwyższenia świadczeń pieniężnych i nagród, wypłacanych z tytułu pracy

społecznej w RoD.

Po zaprezentowaniu uchwały odbyła się dyskusja:

. Dz. 24l| działkowiec zgłosił wniosek, w którym proponuje obniżenie kwoty na zarzqdzanie

RoD z 15gr/m2 (razem I822o zł)zaproponowanej przezZarzqd RoD na 1.ogrlm2' Działkowiec

umotywował swojq propozycjq zbyt wysokim Wzrostem ogó|nego budżetu na Zarzqdzanie

RoD w stosunku do roku ubiegłego.

Dodatkowo w dyskusji padła propozycja jednej zryczałtowanej kwoty w wysokości 50 zł od

działki. Na ten sposób budowy funduszu na zarzqdzanie RoD część zebranych zareagowało

sceptycznie, gdyż działki w RoD o|szanka posiadajq bardzo zróżnicowanq powierzchnię, a

obciqżanie wszystkich tę samq kwotq według wie|u byłoby niesprawiedIiwe. Finalnie nikt nie

zdecydował się na zgłoszenie tego wniosku pod głosowanie.

oDP Zarzqd poinformował, że trudno jest odnosić propozycję obecnego budżetu na

zarzqdzanie RoD do |at ubiegłych, gdyż poprzednia kwota nie opierała się na pracochłonności
" Wymaganej do zarzqdzania ogrodem |ub faktycznych kosztów ponoszonych przez osoby

pracujqce na rzecz RoD, była jedynie odzwiercied|eniem partycypacji ogrodu wnoszonej do

organów wyższych tytułem znajdowania się w strukturach RoD.

obecna propozycjaZarzqdu, opierajqca się na możliwości, którq po raz pierwszy w historii

PZD daje znowe|izowany Statucie, zakłada budżet na zarzqdzanie w kwocie 28 500 zł, co

stanowi reaIny koszt pracy (ok. 20 rob./godz./tydz.) wszystkich członków Zarzqdu i Komisji

Rewizyjnej.

Jednocześni eZarzqd zaproponował przejrzysty system rozIiczania pracy na rzecz RoD, tj.:

r 50 zł brutto za uczestnictwo W Zebraniu Zarzqdu,

C 25 zł brutto za przepracowanq i prawidłowo zaraportowanq godzinę pracy.
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Wynagrodzenia będq weryfikowane i roz|iczane cztery razY w ciqgu roku.

Po dyskusji odbyło się gtosowanie.

Uchwała została przyjęta większościq głosów.
Wyniki gtosowania: ZA - 59 gt., WSTRZYMAŁO s|Ę _ 6 gł., PRZEC|W - 1.O gt.

15.6. Wniosek zgłoszony przez dziatkowca (dz. 24/||| o podniesienie opłaty ogrodowej o 10 gr.
na zarządzanie RoD.

7a zgodq Wa|nego Zebrania wniosek dzialkowca, byt gtosowany od razu po uchwa|e
za proponowa nej przez Zarzqd.

Wniosek zostat odrzucony większościq gtosów.

Wyniki gtosowania: ZA - 17 gt., WSTRZYMAŁO s|Ę - 2 gt., PRZEC|W _ 55 gł.

15.7. Ustalenie składów liczbowych Zarzqdu RoD iKomisji Rewizyjnej RoD.

Po zaprezentowaniu uchwaty odbyła się dyskusja:

o Dz. 24||| dziatkowiec zaproponował, żeby podnieść |iczbę cztonków zarzqdu do sześciu
osób, nie mniej jednak po dyskusji na sa|i, dziatkowiec nie zgtosit forma|nego wniosku o
głosowanie nad tq propozycjq.

Uchwata zostata przyjęta większościq gtosów.

Wyniki głosowania: 7^ - 68 gt., WSTRZYMAŁO s|Ę - o gt., PRZEC|W _ 1 gt.

15.8. Przedstawienie przez Komisję Wyborczq kandydatów do Zarzqdu RoD, Komisji Rewizyjnej
RoD i na delegatów na okręgowy Zjazd De|egatów PZD.

Do wyborów do organów RoD olszanka w o|szance zgtosiIi się następujqcy kandydaci:

7arzqd:
o TomaszPłaszko-Tyndzik
o Joanna Furman

o Jacek Banasik
o Jerzy Grzelecki
o Stawomir Jurczyk
o Marek Zy|iński

Komisja Rewizyjna
. Jerzy Bobowik
o Maria Machut
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. |Wona Kqdzie|a

Delegat na okręgowy ljazd
. TomaszPłaszko-Tyndzik

15.9. Wybory Zarzqdu RoD, KomisjiRewizyjnej RoD idetegatów na okręgowy Zjazd Detegatów
PZD.

W jawnych wyborach poszczegó|ni kandydaci otrzymaIi następujqcq iIość gtosów:

Zarząd

Tomasz Płaszko-Tyndzik 68 0 2
Joanna Furman 53 1 L7
Jacek Banasik 68 0 2
Jerzy Grzelecki 66 0 3
Sławomir Jurczyk 51 0 2L
Marek Zy|iński 50 L 20
Komisja Rewizyjna
Jerzy Bobowik 7I 0 L
Maria Machut 71 0 0
Iwona KqdzieIa 67 0 1.

DeIegat na okręgowy Zjazd
olnasz FraszKo- | yndztk 62 0 0

W wyniku głosowania, do
następujqce osoby:

Zarzqdz

o TomaszPłaszko-Tyndzik
o Joanna Furman
o Jacek Banasik
. Jerzy Grzelecki
o Stawomir Jurczyk

Komisja Rewizyjna
. Jerzy Bobowik
o Maria Machut
o lwona Kqdzie|a

nowych organów RoD o|szanka w o|szance zostały wybrane
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Delegat na okręgowy Zjazd
o TomaszPtaszko-Tyndzik

15.10. Uchwa!enie realizacji zadania inwestycyjnego -,,Wykonanie projektu wewnątrzogrodowej
instaIacji e|ektrycznej w RoD olszanka,,, w tym partycypacjifinansowej działkowców.

Po zaprezentowaniu uchwały odbyta się dyskusja:

' Dz. 10/ll dziatkowiec zapytat o zaangazowanie w projekt dostawcy energii elektrycznej i

czy będzie to miało wpływ na póŹniejszy sposób roz|iczania zuzycia energii e|ektrycznej w
ROD.

oDP: Wewnqtrzogrodowa instaIacja dystrybucyjna Wraz z Iicznikami przy poszczegó|nych
dziatkach jest instalacjq ,,prywatnq,, na|eżqcq do ROD o|szanka. Dostawca energii, w tym
przypadku ENERGA SA, roz|icza się z ogrodem na podstawie wskazań głównych Iiczników
d|a olszanka l i olszanka ll. Nowa insta|acja ma przede wszystkim obniżyć koszty strat
energii e|ektrycznej, uniknqć kosztownych napraw W przyszłości oraz umoż|iwić
precyzyjne roz|iczanie się dziatkowców za zuzytq energie eIektrycznq.

Ze względu na fakt, że suma odczytów Iiczników dziatkowych nie równa się odczytowi
Iicznika gtównego, ze wzg|ędu na Straty oraz wykorzystanie energii na potrzeby wspó|ne
(pompa, oświet|enie), Energa odczytuje jedynie swój |icznik i na jego podstawie roz|icza
ogród.

o Dz.29|| działkowiec zapytat, czy dziatkowiec po modernizacji będzie mógł sam wyłqczyć
prqd na swojej dziatce.

oDP: do nowych skrzynek przy działkach dostęp będq miaty jedynie osoby uprawnione do
prowadzenia nadzoru nad ogrodowq insta|acjq energetycznq' Działkowcy nada| powinni
posiadać własne zabezpieczenia, które umozliwiq odłqczenie energii elektrycznej na
działce podczas nieobecności, Iub przy potrzebie reaIizacji napraw w dziatkowej insta|acji
elektrycznej.

. Dz. 72|| dziatkowiec zapytał czy Zarzqd brat pod uwagę koszty rea|izacji inwestycji.

o oDP: Jednym z dokumentów, które zostanq przygotowane w projekcie nowej
instaIacji e|ektrycznej dla RoD będzie kosztorys inwestorski. Nie mniej jednak na
podstawie ana|izy wyników przetargów z innych ogrodów PZDZarzqd szacuje koszt
inwestycji na kwotę pomiędzy 300-500 tys. zt.

Po doktadnej analizie moż|iwości finansowych, Zarzqd na Wa|nym Zebraniu
Sprawozdawczym W roku 2020 zaproponuje sposoby pozyskania środków na

zreaIizowanie tej inwestycji. W grę wchodzi rozbicie partycypacji finansowej na ki|ka
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Iat, dotacja Iub niskooprocentowana pozyczka z PZD, kredyt komercyjny, środki

pomocowe na energomodernizacje itp.

Po dyskusji odbyło się głosowanie.

Uchwała została przyjęta większościq głosów.

Wyniki głosowania; Z^ - 54 gł., WSTRZYMAŁO slĘ - 3 gł., PRZEC|W - 1 gł.

15.11. Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2019 roku.

15.11..1. Wysokość itermin wnoszenia opłaty ogrodowej w roku 201'9.

Uchwała została przyjęta większościq głosów.

Wyniki głosowania: ZA - 6f gł', WSTRZYMAŁO slĘ - 1 gł., PRZEC|W _ 0 gł.

t5.1L.2. Wysokość i termin wnoszenia opłaty ogrodowej- opłata energetyczna - w roku 2019.

Uchwała została przyjęta większościq głosów.

Wynikigłosowania: zA- 62 gł., WSTRZYMAŁO S|Ę - 0 gł., PRZEC|W - 0 gł.

15.11.3. Wysokość itermin wnoszenia op|aty ogrodowej- opłata wodna - w roku 2019.

Uchwała została przyjęta większościq głosów.

Wyniki głosowania: ZA - 63 gł., WSTRZYMAŁO S|Ę _ 0 gł., PRZEC|W - 0 gł.

15.11.4. Wysokość i termin wnoszenia oplaty za wywóz śmieci z terenu RoD w roku 201'9.

Uchwała została przyjęta większościq głosów.

Wyniki głosowania: z^. 62 gł., WSTRZYMAŁO s|Ę _ 0 gł., PRZEC|W - 0 sł.

15.12. Uchwalenie p|anu pracy na 20t9 rok i programu działania na okres kadencji.

Uchwała została przyjęta większościq głosów'

Wyniki głosowania: ZA - 62 gł., WSTRZYMAŁO S|Ę _ 0 gł', PRZEC|W - O sł.

15.13. Uchwalenie preliminarza finansowego na 2019 rok.

Uchwała została przyjęta większościq głosów'

Wyniki głosowania: ZA - 63 gł., WSTRZYMAŁO SlĘ - 0 gł., PRZEC|W - 0 gł'

15.14. Uchwa|enie prawa do poruszenia się samochodami osobowymi po terenie RoD
(uzupelnienie wymogu Regulaminu ROD).

. Dz.LoI| działkowiec zapytał, czy uchwała zmienia dotychczasowe zasady ruchu

samochodów w RoD oraz czy ograniczy wjazd na teren osób niebędqcych dzierżawcami

działek w RoD o|szanka, np. gości Iub osób niepożqdanych.
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oDP: Zaprezentowana uchwała reguIuje jedynie stan zastany, więc nie przewiduje żadnych
zmian w ruchu samochodów osobowych po terenie obu ogrodów.

Nowym ograniczeniem jest jedynie wprowadzonY przez Zarzqd od kwietnia br. zakaz
poruszania się samochodami ciężarowymi po terenie RoD o|szanka, bez stosownego
zezwo|enia. Zakaz zostat wprowadzony ze wzg|ędu na nieprzystosowanie infrastruktury
ogrodowej do poruszania się tego typu pojazdów oraz W trosce o mienie zarówno
dziatkowców jak i wspólne.

o Dz. 42||| dziatkowiec przy okazji dyskusji nad ruchem pojazdów po terenie RoD, przypomniał

o obowiqzujqcym ograniczeniu prędkości do 20 km na godzinę oraz, że jest to teren na którym
bezwzg|ędne pierwszeństwo majq piesi.

15.15. ,,Wniosek o sprawozdanie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej byl na stronie RoD celem
zapoznania się, a nie jak do tej pory w jednym dniu w godzinach porannych.,,

Wniosek ztozony prze dziatkowca z dz. 24/||został opisany w pkt. 14. W tym miejscu obrad
nie była prowadzona już dyskusja nad tym wnioskiem jedynie przeprowadzono gtosowanie'

Wniosek zostat odrzucony większościq gtosów.

Wyniki głosowania: z^ - 2 gt., WSTRZYMAŁO s|Ę - 25 gł., PRZEC|W _ 32 g|.

L6. Zakończenie obrad.

Po omówieniu wszystkich punktów zawartych w Porzqdku obrad, WaIne Zebranie sprawozdawcze

zostało zakończone. Przewodniczqca WaInego Zebrania podziękowata wszystkim za przybycie.

Protokół sporzqdzono

dnia 06 Kwietnia 2019

Protokolant

Anna Płaszko-Tyndzik
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