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P R O T OK Ó Ł 

KONFERENCJI DELEGATÓW  

ROD im. „Pogodny” w Szczecinie  

z dnia 8.04.2022 r. 

 O godzinie 1730 rozpoczynając obrady, Pani Prezes zarządu ogrodu zaproponowała kandydaturę 

pana Tomasza Wiśniewskiego na przewodniczącego konferencji, zapytała o inne kandydatury -  innych 

kandydatur nie zgłoszono. Przewodniczącego zatwierdzono w głosowaniu jawnym - jednogłośnie. 

Tomasz Wiśniewski podziękował za wybór i przystąpił do realizacji porządku obrad. 

Do prezydium zaprosił gościa - przedstawiciela Okręgowego Zarządu PZD pana Stanisława Wójcika. 

Na protokolanta zaproponował Andrzeja Drygasa, zapytał o inne propozycje - innych kandydatur nie 

zgłoszono. 

Przewodniczący zebrania zapytał o propozycje zmian do regulaminu zebrania. Wobec braku propozycji 

zmian - poddał regulamin pod głosowane. Porządek zebrania przyjęty został jednogłośnie.  

Następnie, uczestnicy zebrania jednogłośnie zatwierdzili regulamin konferencji delegatów, również nie 

wnosząc żadnych zmian. 

Realizując kolejny punkt porządku obrad, przewodniczący konferencji zaproponował składy komisji 

mandatowej oraz uchwał i wniosków. Kandydatur z sali nie było.  

Bez głosów przeciwnych wybrano komisje, które ukonstytuowały się następująco: 

1. Komisja Mandatowa:  

- Danuta Zacharska - przewodnicząca, 

- Czesław Trybuszkiewicz - sekretarz, 

- Stanisław Śmigielski – członek komisji, 

2. Komisja Uchwał i Wniosków:  

- Marek Walkarz - przewodniczący, 

- Eugeniusz Romanek - sekretarz, 

- Ewa Tlołka - członek komisji, 

Przewodniczący zebrania poprosił Panią Prezes Krystynę Ilczuk o złożenie sprawozdania z działalności 

zarządu za rok 2021. W dalszej kolejności p. prezes przedstawiła zebranym sprawozdanie finansowe 

ROD za 2021.  

Następnie, przewodniczący zebrania poprosił przewodniczącego Komisji Mandatowej 

o przedstawienie sprawozdania i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Komisja Mandatowa poinformowała, że w Konferencji Delegatów, na 31 wybranych w zebraniach 

sektorowych delegatów uczestniczy 24 co stanowi 77,4% liczby wybranych. Komisja stwierdziła, że 

Konferencja Delegatów jest prawomocna i może podejmować uchwały. 

Kolejnym punktem realizacji porządku konferencji było odczytanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej 

za ro 2021 co uczynił jej sekretarz Marek Dziedzic, który konkludując, zarekomendował zatwierdzenie 

przez Konferencję Delegatów sprawozdań z działalności zarządu i finansowych ROD. 

Przewodniczący zebrania ogłosił dyskusję i zapytał delegatów o ew. uwagi do wygłoszonych 

sprawozdań. Uwag nie było.  

Następnie, przewodniczący Tomasz Wiśniewski zarządził głosowania jawne nad propozycjami uchwał 

dotyczącymi sprawozdań:  

- uchwała nr 1 - zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD w 2021 r. – przyjęta 

jednogłośnie, 

- uchwała nr 2 - zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2021 r. – przyjęta jednogłośnie,  

- uchwała nr 3 - zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2021 r.- 

przyjęta jednogłośnie. Po głosowaniach, przewodniczący konferencji poprosił Panią Prezes zarządu 
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o przedstawienie i omówienie projektu planu pracy na rok 2022 a w dalszej kolejności projektu 

preliminarzy finansowych na 2022 rok. 

Następnie poprosił przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie oceny preliminarzy 

finansowych ROD na 2021 r. Komisja oceniła pozytywnie projekty preliminarzy finansowych. 

Kolejnym punktem porządku obrad była dyskusja, w której głos zabrali delegaci. 

Poruszono następujące sprawy: 

- otwarte bramki wejściowe i wchodzenie osób postronnych z psami na spacery, 

- wywieszenie informacji o konieczności wyprowadzania psów na smyczy i sprzątaniu po nich przez 

osoby spacerujące po ogrodzie, 

- problem zapuszczonych działek i alejek powodujący rozsiewanie chwastów, 

- propozycja stałego otwarcia bramy wjazdowej do ogrodu także/lub w soboty, 

- śmieci podrzucanych przez osoby z zewnątrz do naszych kontenerów, 

- w sprawie realizacji ubiegłorocznego pomysłu wykonania bramy wjazdowej sterowanej 

elektronicznie, 

- w sprawie wcześniejszego włączania wody w ogrodzie tj. 15 marca. 

Dyskusję wspierali Krystyna Ilczuk, Marek Walkarz i Tomasz Wiśniewski odpowiadając na pytania, 

poruszane problemy i wyjaśniając dotychczasowe działania zarządu w wielu poruszanych sprawach. 

Propozycja otwierania bramy w soboty została poddana pod głosowanie i uzyskała poparcie tylko 

1 osoby, czyli zdecydowana większość delegatów była przeciwko tej zmianie, także propozycja 

wcześniejszego odkręcania wody na sezon letni została przegłosowana i nie uzyskała poparcia 

głosujących. 

Po zakończeniu dyskusji przewodniczący zebrania zarządził głosowania nad propozycjami uchwał, 

które odczytywał kolejno przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków - Marek Walkarz: 

- uchwała nr 4 – w sprawie wysokości opłaty ogrodowej i terminu jej wnoszenia w 2022 r. (0,70 zł 

za m2 powierzchni działki, do 31 maja 2022 r.) – przyjęta przy 1 głosie przeciwnym, 

- uchwała nr 5 – w sprawie opłaty energetycznej i terminu jej wnoszenia w 2022 r. (18,00 zł, do 31 

maja 2022 r.) – przyjęta jednogłośnie, 

- uchwała nr 6 – w sprawie wysokości zaliczki na wywóz śmieci, sposobu jej rozliczania i terminu 

jej wnoszenia w 2022 r. (480,00 zł, do 31 maja 2022 r.) – przyjęta przy 1 głosie przeciwnym, 

- uchwała nr 7 – w sprawie uchylenia uchwał nrnr 10/2018 i 13/2018 Walnego 

Zebrania Sprawozdawczego z dnia 17 marca 2018 – przyjęta jednogłośnie, 

- uchwała nr 8 – w sprawie planu pracy na 2022 r.- przyjęta jednogłośnie, 

- uchwała nr 9 – w sprawie preliminarzy finansowych na 2022 r. – przyjęta jednogłośnie 

- uchwała nr 10 – w sprawie w sprawie ustalenia kwoty przeznaczonej na świadczenia pieniężne 

i nagrody wypłacane z tytułu pracy społecznej w ROD – przyjęta przy 1 głosie przeciwnym. 

Przewodniczący zebrania zapytał czy są chętni do zabrania głosu w sprawach różnych.  

Pani Prezes przedstawiła zebranym informację o konieczności zgłaszania źródeł ciepła przez 

działkowców posiadających kominki lub inne grzejniki na działce oraz zgłaszania do zarządu ogrodu 

zamiaru wybudowania zbiorników na nieczystości ciekłe - szamba. Na pytanie działkowca o zalewaniu 

działek przez rzeczkę Bukowa odpowiedział wiceprezes Tomasz Wiśniewski przedstawiając wszystkie 

działania zarządu w tej sprawie. 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, przewodniczący zebrania ogłosił jego zamknięcie. 

Do niniejszego sprawozdania załączono porządek Konferencji Delegatów wraz z regulaminem oraz 

treścią wszystkich uchwał podjętych podczas obrad. Stanowią one integralną część sprawozdania. 

 Protokolant:      Przewodniczący Konferencji Delegatów: 
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Szczecin dnia 8.04.2022 r. 

SPAWOZDANIE 

Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU ROD im. „POGODNY”  ZA ROK 2021 

 

SZANOWNI PAŃSTWO, 

przedstawiam podsumowanie działalności zarządu za 2021 r. 

W ogrodzie obowiązują następujące zasady zarządzania zgodnie ze statutem PZD 

i regulaminem ROD. 

I. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA: 

1. Zarząd odbył w roku sprawozdawczym 12 posiedzeń, na których: 

- przyjmowano rezygnację oraz dokonywano przyjęć nowych członków 

ogrodu,  

- rozpatrywane były skargi i wnioski składane przez działkowców,  

- zwróciliśmy się do Okręgowego Zarządu PZD o wykonanie planu 

geodezyjnego dla naszego ogrodu - w efekcie otrzymaliśmy ustną 

informację, iż Okręgowy Zarząd czeka na wykonanie tych prac przez 

Urząd Miasta Szczecin, na co cały czas oczekujemy. 

2. Przygotowaliśmy projekt modernizacji linii energetycznej w ogrodzie, 

który zostanie Państwu przedstawiony później. 

3. Zwróciliśmy się do Enei o wykonanie przyłącza do sieci energetycznej 

działek w sektorze III i IV. 

4. Na bieżąco dostosowujemy prace zarządu do nowych rozporządzeń 

i uchwał przesyłanych przez Okręgowy Zarząd i Krajową Radę PZD. 

5. Na bieżąco uaktualniamy stronę internetową ogrodu, aby stała się 

głównym źródłem informacji. 

6. Opracowaliśmy nowy plan pracy zarządu. 

7. Praca zarządu odbywała się w utrudnionej sytuacji pandemicznej i 

ograniczała możliwości podejmowania zarządzeń i decyzji oraz ograniczeń 

pracy biura. 

II.  DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNO- REMONTOWA 

Zarząd za okres sprawozdawczy zrealizował następujące przedsięwzięcia: 

1. Ułożono podziemną linię energetyczną w sektorze II obwód III wzdłuż 

działek 180/V-235/V. 
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2. Łączna długość ułożonej linii podziemnej to ponad 650 mb kabla i taką 

samą długość instalacji odgromowej. Zamontowano 8 złączy kablowych z 

możliwością nowego podłączenia 56 działek. 

3. Przeprowadziliśmy drobne naprawy ogrodzenia, bram, furtek stosownie 

do posiadanych środków finansowych. 

4. Usunięto kilka awarii wody oraz prądu na terenie ogrodu. 

 

III. PRZEPISY REGULAMINOWE I PORZĄDEK W OGRODZIE 

Ogród liczy 763 działki. Zainteresowanie działkami w naszym ogrodzie jest 

duże. Największe bolączki z którymi nie możemy się uporać to: 

1. Sadzenie drzew krzewów, kwiatów przed ogrodzeniem własnej działki. 

2. Sadzenie drzew krzewów zbyt blisko ogrodzenia z sąsiadami co prowadzi 

do konfliktów sąsiedzkich. 

3. Brak dbałości o estetyczny wygląd działki oraz niezgodne z regulaminem 

jej zagospodarowanie. 

4. Utrzymanie w czystości nie tylko swojej działki ale także alejek a przecież 

zgodnie z regulaminem połowa ich szerokości należy do przyległej działki. 

5. Podrzucanie śmieci sąsiadom lub pod ich ogrodzenie na alejce. 

6. Nieterminowe wnoszenie opłat uchwalonych przez walne zebranie. 

7. Głośna muzyka i zachowanie się dzieci i osób przebywających na działce 

co utrudnia odpoczynek sąsiadom. 

8. Dokarmianie kotów. 

9. Wyrzucanie do kontenerów na śmieci wszystkich odpadów a zwłaszcza 

zielonych bez rozdrabiania i wstępnej segregacji. Pomimo rosnących 

kosztów wywozu śmieci działkowcy zachowują się, tak jakby nie zdawali 

sobie sprawy z tego, że należy ograniczyć ich wyrzucanie, bo wszyscy 

płacimy za wywóz śmieci coraz więcej. 

Wiele z tych nieprawidłowości wynika tylko i wyłącznie z braku znajomości 

regulaminu ROD. Regulamin i statut PZD w sposób jasny i rzeczowy normuje 

wszystkie sprawy, z którymi boryka się zarząd ogrodu. Regulamin to przepisy, 

które winni przestrzegać wszyscy działkowcy.  

IV. DZIAŁALNOŚĆ MEDIACYJNA 1 INTERWENCYJNA 

Na posiedzeniach zarządu rozpatrywane były skargi i wnioski działkowców 

dotyczące koegzystencji w ogrodzie. 

Omawialiśmy możliwe sposoby walki z zaniedbanymi działkami, jednak zarząd 

ma mocno związane ręce ze względu na brak odpowiednich przepisów 
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umiejscowionych w regulaminie, w związku z tym bardzo ostrożnie musimy 

podchodzić do zagadnienia, aby nie narazić się na postępowania sądowe.  

V. DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA 

Prowadzona jest dokumentacja finansowa, corocznie wykonywane są bilanse. Na 

zakończenie każdego roku przeprowadzamy inwentaryzację majątku ogrodu. 

Każda wpłata i wydatek są ewidencjonowane. Z księgową oraz skarbnikiem 

ogrodu dbaliśmy o prowadzenie prawidłowej i rzetelnej dokumentacji 

finansowej. Gospodarujemy majątkiem działkowym bez strat, regulując na 

bieżąco wszystkie zobowiązania. Dokumentację finansowo-księgową 

prowadzimy przez wykwalifikowaną księgową z zarządu okręgowego. 

Całość dokumentacji za rok 2021 była wyłożona do wglądu w biurze zarządu 

przed konferencją delegatów. 

Zgodnie ze statutem i uchwałami KR PZD środki finansowe gromadzone są na 

funduszach: 

1. Fundusz rozwoju 

2. Fundusz statutowy 

3. Fundusz oświatowy 

Szczegółowe informacje dotyczące zgromadzonych i wydanych środków 

finansowych są dołączone do sprawozdania. 

Kończąc w imieniu własnym i członków zarządu chciałbym podziękować za 

działania, jakie wspólnie z państwem w ubiegłym roku dla dobra ogrodu 

prowadziliśmy. 

Składam podziękowania wszystkim działkowcom, którym leży na sercu 

porządek, estetyka i dobry wizerunek naszego ogrodu. Sądzę że ocena naszej 

pracy przez Państwa będzie rzetelna i obiektywna. 

Dziękuję. 



 
...............................                                                                                                   
     (pieczęć ROD) 

 

UCHWAŁA NR 1/2022 

KONFERENCJI DELEGATÓW 

 ROD IM. „POGODNY” W SZCZECINIE   

z dnia 08 kwietnia 2022 r. 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności  

Zarządu ROD w 2021roku  

 

 

Konferencja Delegatów działając na podstawie § 64 pkt 1 Statutu PZD oraz na 

wniosek Komisji Rewizyjnej ROD postanawia: 

 

§ 1 

 Zatwierdzić sprawozdanie z działalności Zarządu ROD za rok 2021. 

 

§ 2 

Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 3 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

 

 

 

 

 

Szczecin, dnia 08.04. 2022 roku 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 

UCHWAŁ I WNIOSKÓW 

 PRZEWODNICZĄCY  

KONFERENCJI DELEGATÓW  

 
 

 

 
 

 

 
   

(podpis)  (podpis) 



 

Szczecin 8.04.2022 r. 

SPRAWOZDANIE 

Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ ZARZĄDU 

ROD im. POGODNY ZA 2021 r. 

Szanowni Państwo 

W ramach działalności finansowej prowadzona jest dokumentacja 

finansowa, coroczne są wykonywane bilanse. Na zakończenie każdego roku 

przeprowadzamy inwentaryzację majątku Ogrodu. Każda wpłata, każdy wydatek 

jest ewidencjonowany. Z księgową oraz skarbnikiem dbaliśmy  

o prowadzenie prawidłowej i rzetelnej dokumentacji finansowej. Gospodarujemy 

majątkiem działkowców bez strat, regulując na bieżąco wszystkie zobowiązania. 

Prawidłowo prowadzimy dokumentację merytoryczną i finansowo-księgową. 

Bilans zamykający się po stronie pasywów i aktywów   872729,52 zł 

Rachunek zysków i strat zamykający się nadwyżką   029024,55 zł 

Sprawozdanie z funduszu rozwoju zamykającego się kwotą  118119,65 zł 

Sprawozdanie z funduszu oświatowego  zamykającego się kwotą 7335,00 zł 

Szanowni Państwo  

Podsumowując sprawozdanie chcę wyraźnie podkreślić, że praca naszego 

zarządu była bardzo intensywna. Poniesione wydatki finansowe były, jak 

najbardziej przemyślane i oszczędne – tak, aby zachowana była płynność 

finansowa. Wszystkie planowane i nieplanowane remonty były celowe  

i mieliśmy na uwadze dobro działkowców. Finanse to przecież wnoszone przez 

nas opłaty. To my tworzymy nasz majątek. Nie wszyscy działkowcy wywiązują 

się  z  obowiązku i nie płacą wymaganych opłat. Mają oni lekceważący stosunek 

do przepisów w tym zakresie. Członkostwo w PZD oraz dzierżawienie działki to 

nie tylko prawa, ale także obowiązek i o tym należy  pamiętać. Dlatego 

obowiązkiem zarządu jest bezwzględne wyegzekwowanie wszelkich zaległości. 

Dziękuję.  

Zarząd ROD Pogodny 



 
...............................                                                                                                   
     (pieczęć ROD) 

UCHWAŁA NR 2/2022 

KONFERENCJI DELEGATÓW 

 ROD IM. „POGODNY” W SZCZECINIE   

z dnia 08 kwietnia 2022 r. 

w sprawie zatwierdzenia  

sprawozdania finansowego Zarządu ROD za 2021 rok 

 

Konferencja Delegatów, na wniosek Komisji Rewizyjnej ROD działając na podstawie 

§ 64 pkt 3 Statutu PZD postanawia: 

§ 1 

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe ROD za 2021 rok sporządzone przez zarząd ROD 

składające się z: 

- 
bilansu zamykającego się po stronie aktywów i pasywów 

kwotą: 

 

 872729,52 zł 

- rachunku zysków i strat zamykającego się nadwyżką na kwotę:     29024,55 zł 

- 
sprawozdania z Funduszu Rozwoju ROD zamykającego się 

kwotą: 

 

 118119,65 zł 

- 
sprawozdania Funduszu Oświatowego ROD zamykającego się 

kwotą: 

 

     7335,00 zł 

§ 2 

Sprawozdanie finansowe ROD za rok 2021 stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Szczecin, dnia 08.04.2022 r. 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 

UCHWAŁ I WNIOSKÓW 

 PRZEWODNICZĄCY  

KONFERENCJI DELEGATÓW  

 
 

 
 

 

 

 

   

(podpis)  (podpis) 



 
...............................                                                                                                   
     (pieczęć ROD) 

 

UCHWAŁA NR 3/2022 

KONFERENCJI DELEGATÓW 

 ROD IM. „POGODNY” W SZCZECINIE   

z dnia 08 kwietnia 2022 r. 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD 

 w 2021 roku 
 

Konferencja Delegatów działając na podstawie § 64 pkt 2 Statutu PZD 

postanawia: 

§ 1 

Zatwierdzić sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej ROD za 2021 r.  

§ 2 

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

 
 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 

UCHWAŁ I WNIOSKÓW 

 PRZEWODNICZĄCY  

KONFERENCJI DELEGATÓW  

 
 

 
 

 

 
 

   

(podpis)  (podpis) 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 

UCHWAŁ I WNIOSKÓW 

 PRZEWODNICZĄCY  

KONFERENCJI DELEGATÓW  

 
 

 
 

 

 
 

   

(podpis)  (podpis) 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 

UCHWAŁ I WNIOSKÓW 

 PRZEWODNICZĄCY  

KONFERENCJI DELEGATÓW  

 
 

 
 

 

 
 

   

(podpis)  (podpis) 

  

 
 

 

 

 
Szczecin, dnia 08.04.2022 roku 
 



 
...............................                                                                                                  
     (pieczęć ROD) 

UCHWAŁA NR 4/2022 

KONFERENCJI DELEGATÓW 

 ROD IM. „POGODNY” W SZCZECINIE   

z dnia 08 kwietnia 2022 r. 

w sprawie wysokości opłaty ogrodowej i terminu jej wnoszenia w roku 2022 
 
Konferencja Delegatów członków PZD działając na podstawie art. 33 ust. 1 i 2 ustawy  

o ROD oraz § 64 pkt 7 Statutu PZD postanawia: 

§ 1 

Uchwalić opłatę ogrodową w  2022 roku w kwocie: 0,70 zł/m² powierzchni użytkowanej działki 

przeznaczoną na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD - w tym partycypacja w wysokości 

0,09 zł zgodnie z § 145 ust. 1 i 2 statutu PZD uchwalona uchwałą nr 2/XII/2021 Krajowej Rady 

PZD z dnia 9 grudnia 2021 r.  

§ 2 

Na opłatę ogrodową przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD w 2022 r. składają 

się wydatki w szczególności na: 

1) utrzymanie porządku i czystości,  

2) bieżącą konserwację infrastruktury ogrodowej,  

3) opłaty za dostawę energii elektrycznej, cieplnej, gazu i wody1 w części dotyczącej 

terenu ogólnego i infrastruktury ogrodowej,  

4) ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne,  

5) zarządzanie ROD.  

§ 3 

Opłatę ogrodową wskazaną w § 1 wnoszą wszyscy działkowcy w ROD w terminie do dnia 

31 maja 2022 roku. Małżonkowie posiadający wspólne prawo do tej samej działki opłacają 

opłatę ogrodową w jednym wymiarze. 

§ 4 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Szczecin, dnia 08.04.2022 r. 

 
1 Z wyłączeniem opłaty energetycznej i wodnej, które są w osobnych uchwałach 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 

UCHWAŁ I WNIOSKÓW 

 PRZEWODNICZĄCY  

KONFERENCJI DELEGATÓW  

 
 

 
 

 

 
 

   

(podpis)  (podpis) 



 

...............................                                                                                                   
     (pieczęć ROD) 

 

UCHWAŁA NR 5/2022 

KONFERENCJI DELEGATÓW 

 ROD IM. „POGODNY” W SZCZECINIE   

z dnia 08 kwietnia 2022 r. 

w sprawie wysokości i terminu wnoszenia opłaty ogrodowej 

 – opłata energetyczna w roku 2022 

 
Konferencja Delegatów ROD działając na podstawie art. 33 ust. 1 i 2 ustawy o ROD,   

§ 64 pkt 7 Statutu PZD oraz uchwały nr 285/2015 Prezydium Krajowej Rady PZD  

z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zasad regulujących korzystanie  

z energii elektrycznej w rodzinnych ogrodach działkowych postanawia: 

§ 1 

Na podstawie danych z  2021 r. – w szczególności strat wynikających z różnic pomiędzy 

wskazaniami licznika głównego a sumą wskazań wszystkich podliczników w 2021 r. 

(wysokość niedoboru za 2021 r. wynosi 12.434,42 zł) i po podzieleniu na ilość 685 działek 

podłączonych do ogrodowej linii energetycznej  uchwala opłatę energetyczną na rok 2022 

w kwocie 18,00 zł od działki w ROD podłączonej do sieci energetycznej. 

§ 2 

Opłata energetyczna przeznaczona jest na pokrycie strat powstających w trakcie przesyłu 

energii wewnątrz ogrodu. 

§ 3 

Opłatę ogrodową energetyczną wnoszą działkowcy, których działki są podłączone do 

ogrodowej sieci energetycznej w 2022 r. 

Opłatę wnosi się w terminie do dnia 31 maja 2022 roku. 

§ 4 

Małżonkowie posiadający prawo do tej samej działki opłacają jedną opłatę ogrodową 

energetyczną. 

§ 5 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 
 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 

UCHWAŁ I WNIOSKÓW 

 PRZEWODNICZĄCY  

KONFERENCJI DELEGATÓW  

 
 

 
 

   

(podpis)  (podpis) 

 

  
  

Szczecin, dnia 08.04.2022 r. 



 

 

 

 

............................... 
     (pieczęć ROD) 

UCHWAŁA NR 6/2022 

KONFERENCJI DELEGATÓW 

 ROD IM. „POGODNY” W SZCZECINIE   

z dnia 08 kwietnia 2022 r. 

w sprawie wysokości i terminu wnoszenia zaliczki na opłaty za wywóz śmieci z terenu 

ROD w roku 2022 

 

Konferencja delegatów ROD działając na podstawie art. 33 ust. 1 i 2 ustawy o ROD, 

§ 64 pkt 7 Statutu PZD oraz uchwałą Rady Gminy w Szczecinie regulującą zasady 

wywozu nieczystości i umową z firmą odbierającą zgromadzone odpady postanawia:  

§ 1 

Uchwalić zaliczkę na opłatę za wywóz śmieci w2022 roku w kwocie 480 zł od działki.  

§ 2 

Zarząd ROD zaliczkę będzie rozliczał w okresie od 01 listopada danego roku do 

31 października następnego roku. W przypadku nadwyżki kwota będzie zaliczona na 

poczet przyszłorocznych opłat. W przypadku powstania niedoboru działkowiec będzie 

zobowiązany do wpłacenia wyliczonej kwoty do 30 listopada danego roku. 

§ 3 

Kwota nadwyżki /niedoboru będzie liczona w następujący sposób: od sumy faktur 

odjęta zostanie kwota planowanych wpłat. Otrzymana wartość zostanie podzielona 

przez 762 działki wyliczona kwota będzie stanowić nadwyżkę/ niedobór przypadająca 

na działkę. 

§ 4 

Zaliczkę na opłatę za wywóz śmieci z terenu ROD działkowiec obowiązany jest wpłacić 

w terminie do dnia 31 maja 2022 roku. 

§ 5 

Małżonkowie posiadający wspólne prawo do tej samej działki opłacają opłatę za wywóz 

śmieci z terenu ROD w jednym wymiarze. 

§ 6 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 

UCHWAŁ I WNIOSKÓW 

 PRZEWODNICZĄCY  

KONFERENCJI DELEGATÓW  

 
 

 

 

   

(podpis)  (podpis) 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 

UCHWAŁ I WNIOSKÓW 

 PRZEWODNICZĄCY  

KONFERENCJI DELEGATÓW  

 
 

 

 

 

 
 

   

(podpis)  (podpis) 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 

UCHWAŁ I WNIOSKÓW 

 PRZEWODNICZĄCY  

KONFERENCJI DELEGATÓW  

 
 

 

 

 

 
 

   

(podpis)  (podpis) 

Szczecin, dnia 08.04.2022 r. 



 

 

 

 

 

...............................                                                                                                   
     (pieczęć ROD) 

UCHWAŁA NR 7/2022 

KONFERENCJI DELEGATÓW 

 ROD IM. „POGODNY” W SZCZECINIE   

z dnia 08 kwietnia 2022 r. 

w sprawie uchylenia uchwał nrnr 10/2018 i 13/2018 

Walnego Zebrania Sprawozdawczego z dnia 17 marca 2018 r. 
 

Konferencja Delegatów działając na podstawie § 64 pkt. 10 Statutu PZD 

postanawia uchylić: 

§1 

Uchwałę nr 10/2018 Walnego Zebrania z 27.03.2018 r. dotyczącą 

modernizacji linii energetycznej. 
 

UZASADNIENIE 

Ze względu na wysokie koszty jakie zostały zaproponowane przez firmy 

w swoich ofertach, co przyczyniło się do zmiany koncepcji modernizacji linii 

energetycznej z linii napowietrznej na linię podziemną. Koszty wykonania 

uchwalonej modernizacji znacznie przekroczyłyby możliwości finansowe 

ogrodu a układana już linia podziemna w systemie zleceniowo-gospodarczym 

okazała się znacznie tańsza i korzystniejsza zarówno dla działkowców jak 

i zarządu ROD. 

§ 2 

Uchwałę Walnego Zebrania nr 13/2018 z 27.03.2018 r. dotyczącą 

zabezpieczenia części wspólnej ogrodu od ul. Taczaka siatką ogrodzeniową. 
 

UZASADNIENIE 

Odwołaniem wykonania uchwały jest spowodowane ciągłą dewastacją furtki 

i bramy od ul. Witkiewicza. Zamknięcie całego przejścia-skrótu od ul. Taczaka 

do ul. Witkiewicza wiązałoby się z dewastacją nowego ogrodzenia przez osoby 

postronne, które przyzwyczaiły się do chodzenia tym skrótem. Naraziłoby to 

ogród na wysokie koszty napraw a w końcowym efekcie ich zaniechanie 

i demontaż ogrodzenia. 
 

Szczecin, dnia 08.04.2022 r. 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 

UCHWAŁ I WNIOSKÓW 

 PRZEWODNICZĄCY  

KONFERENCJI DELEGATÓW  

 

   

(podpis)  (podpis) 



1 
 

 

 

PLAN PRACY 

ZARZĄDU ROD POGODNY  NA 2022 r. 

 

1. Po wykonaniu przez ENE-ę nowych przyłączy ZK1-1Pp dla sektora III i IV 

zamontować przyłącza ogrodowe, skąd będzie można rozpocząć dalsze prace przy 

modernizacji linii energetycznej.  

2. Modernizacja linii energetycznej w sektorze II obwód 1 od 19 kwietnia.  

3. Dokonanie zakupu materiałów potrzebnych do realizacji montażu złączy głównych 

w sektorze III i IV.  

4. Naprawa poszycia dachowego w świetlicy ogrodowej nad częścią biurową.  

5. Remont pomieszczeń biurowych po szkodach powstałych w wyniku uszkodzenia 

poszycia dachowego.  

6. Opracowanie planów sektorów ogrodu, wykonanie wielkoformatowych plansz tych 

planów, wykonanie stojaków do ich mocowania oraz zamocowanie planów w rejonie 

bram wjazdowych. 

7. Bieżąca naprawa ogrodzenia, bram, furtek oraz utrzymanie w dobrym stanie pozostałej 

infrastruktury ogrodu.  

8. Wykonanie przeglądu budowlanego, energetycznego, kominiarskiego oraz gazowego 

stosownie do terminów określonych w odpowiednich przepisach. Usuniecie usterek po 

przeprowadzonych przeglądach. 

9. Usunięcie nielegalnych wysypisk śmieci i składowisk starych gałęzi z terenu ROD oraz 

wzdłuż ogrodzeń, które zostały zgromadzone przez naszych działkowców a rzutują na 

wizerunek ogrodu w społeczeństwie. 

10. Dokonanie niezbędnych zakupów urządzeń  elektronicznych celem stworzenia sieci 

komputerowej zarządu. 

11. Uruchomić nowy program kasowy powiązany z kalkulatorem opłat ogrodowych 

zamieszczonym na stronie internetowej. 

12. Wdrożyć system opłat bankowych oparty na indywidualnych kontach bankowych. 

13. Opracować nowy kalkulator opłat ogrodowych, zintegrować go z programem kasowym. 

Kalkulator udostępnić na stronie internetowej ogrodu.  

14. Przygotować i zamieścić na stronie internetowej ogrodu porady jak korzystać 

z kalkulatora opłat ogrodowych w postaci filmu oraz w formie przewodnika 

15. Przygotować i umieścić na stronie gotowe wzory druków do pobrania przez 

działkowców. 

16. Dostosowanie prac zarządu do nowych rozporządzeń i uchwał. 

17. Prowadzenie i bieżące uaktualnianie strony internetowej ogrodu, aby stała się głównym 

źródłem informacji o naszym ogrodzie.  

18. Odbywanie posiedzeń Zarządu przynajmniej raz w miesiącu. 

19. Powołanie w razie potrzeb doraźnych komisji problemowych do rozwiązania spraw 

ogrodowych. 

20. Zdyscyplinowanie działkowców zalegających z opłatami ogrodowymi poprzez 

rygorystyczne wykorzystywanie możliwości, jakie dają przepisy związkowe. 

21. Popularyzacja konkursów organizowanych przez KR PZD. 



 
...............................                                                                                                   
     (pieczęć ROD) 

 

UCHWAŁA NR 8/2022 

KONFERENCJI DELEGATÓW 

 ROD IM. „POGODNY” W SZCZECINIE   

z dnia 08 kwietnia 2022 r. 

w sprawie planu pracy na 2022 rok  

 

 

Konferencja Delegatów, działając na podstawie § 64 pkt 6 Statutu PZD, 

postanawia: 

 

§ 1 

Przyjąć plan pracy na rok 2022. 

 

§ 2 

Plan pracy stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 3 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

Szczecin, dnia 08.04.2022 r. 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 

UCHWAŁ I WNIOSKÓW 

 PRZEWODNICZĄCY  

KONFERENCJI DELEGATÓW  

 
 

 

 
 

 

 
   

(podpis)  (podpis) 



 
...............................                                                                                                   
     (pieczęć ROD) 

UCHWAŁA NR 9/2022 

KONFERENCJI DELEGATÓW 

 ROD IM. „POGODNY” W SZCZECINIE   

z dnia 08 kwietnia 2022 r. 

w sprawie preliminarzy finansowych ROD na 2022 rok 
 

Konferencja Delegatów działając na podstawie § 64 pkt. 6 statutu PZD, postanawia: 
 

§ 1 

 Przyjąć następujące preliminarze finansowe ROD na 2022 r.: 

1) preliminarz finansowy działalności statutowej zamykający się po stronie: 

Przychodów kwotą    231638,54 zł, 

Kosztów kwotą     220450,00 zł, 

Rezerwa stanowi    011188,54 zł, 

2) preliminarz Funduszu Rozwoju ROD 

a) bilans otwarcia 83215,59 zł, 

b) planowane przychody 0,00 zł, 

c) planowane koszty 70000,00 zł, 

d) planowany stan na 31.12.2022 r.   13215,59 zł, 

3) preliminarz Funduszu Oświatowego 

a) bilans otwarcia 6095,00 zł, 

b) planowane przychody 0,00 zł, 

c) planowane koszty 1000,00 zł, 

d) planowany stan na 31.12. 2022 r     5095,00 zł. 
 

§ 2 

Preliminarze finansowe ROD stanowią załącznik do niniejszej uchwały. 
 

§3 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Szczecin, dnia 08.04.2022 r. 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 

UCHWAŁ I WNIOSKÓW 

 PRZEWODNICZĄCY  

KONFERENCJI DELEGATÓW  

 
 

 

 

 

   

(podpis)  (podpis) 



 
...............................                                                                                                   
     (pieczęć ROD) 

 

UCHWAŁA NR 10/2022 

KONFERENCJI DELEGATÓW 

 ROD IM. „POGODNY” W SZCZECINIE   

z dnia 08 kwietnia 2022 r. 

w sprawie ustalenia kwoty przeznaczonej na świadczenia 

pieniężne i nagrody wypłacane z tytułu pracy społecznej w ROD 

 

Konferencja Delegatów działając na podstawie §64 pkt 6 i pkt 7 Statutu PZD oraz §5 ust.3 

Uchwały nr 5/XXV/2018 Krajowej Rady PZD z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zasad 

wynagradzania za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją w rodzinnych 

ogrodach działkowych, postanawia: 

§ 1 

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na świadczenia i nagrody na rok 

kalendarzowy 2022 ustalić na łączną kwotę  35000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy 

złotych).  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

Szczecin, dnia 08.04.2022 r. 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 

UCHWAŁ I WNIOSKÓW 

 PRZEWODNICZĄCY  

KONFERENCJI DELEGATÓW  

 
 
 

 

 
 

   

(podpis)  (podpis) 


