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KONFERENCJA SPRAWOZDAWCZA DELEGATÓW ROD „MALBORSKA” 

W DNIU 12 MAJA 2018 R. 

 

1. Otwarcie Konferencji - Konferencję otwiera Prezes Ogrodu – Pan Tadeusz  Szubiński. 

Prezes ROD Malborska powitał delegatów na konferencji. Poinformował o zaproszeniu na 

zebranie honorowego gościa przestawiciela OZM PZD  Pana Witolda Błachowicza. 

 

2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Konferencji.  

Prezes ROD Malborska proponuje na Przewodniczącego Konferencji Pana Wacława 

Miszewskiego  /Przyjęto przez aklamację/  

  3.  Przewodniczący Wacław Miszewski  proponuje do Prezydium n/w osoby:    

                                                                                                               

Pan Witold Błachowicz -  przedstawiciel OZM PZD                                                                       

Pan Tadeusz Szubiński  -  Prezes R.O.D. „Malborska”                                               

Pani Barbara Pękała-Żeleńska    -     Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej                                              

Pani Anna Czyżewska-Nowak     -     Wiceprezes ROD Malborska                         

Pan Maksymilian Zienkiewicz    -   Wiceprezes ROD Malborska                        

 Pani Urszula Sęktas    -     Główna Księgowa    

Pani Anna Pawłowska   -   Skarbnik                                                                                                                                                             

 

Pan Wacław Miszewski  poddaje pod  głosowanie skład Prezydium. 

Zaproponowany skład prezydium został przyjęty bez głosów sprzeciwu. 

 

4. Zatwierdzenie porządku obrad.                                                                                       

Przewodniczący Konferencji  Wacław Miszewski  zapoznał zebranych z proponowanym 

„Porządkiem Obrad”, a następnie poddał go   pod głosowanie. 

     Zaproponowany porządek obrad i został przyjęty bez głosu sprzeciwu. 

5. Zatwierdzenie ”Regulaminu” obrad (Konferencji).         

                        

Przewodniczący zebrania Wacław Miszewski  zapoznaje zebranych z proponowanym 

„Regulaminem Konferencji”, a następnie poddaje go pod głosowanie.                           
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Głosowanie nad zaproponowanym tekstem: 

 za przyjęciem 100 % osób 

 przeciw przyjęciu 0 osób 

 wstrzymujących się 0 osób 

 

6. Wybór Komisji Mandatowej oraz Komisji Uchwał i Wniosków. 

 

Przewodniczący  Wacław Miszewski  proponuje skład:                                    

 Komisja „Mandatowa”                                       Komisja „Uchwał i Wniosków”- 

1.   Jolanta Stawiarz                                              1. Alicja Redzisz                                                       

 2. Jadwiga Olchowik                                             2. Anna Pawłowska 

3.  Jerzy Skopowski                                               3. Stanisław Kazimierczak 

Głosowanie: 

 za przyjęciem 100 % osób 

 przeciw przyjęciu 0 osób 

 wstrzymujących się 0 osób 

 

7.  Wybór protokolanta  

 

Protokólantem została  Pani Monika  Zienkiewicz 

Głosowanie: 

 za przyjęciem 100 % osób 

 przeciw przyjęciu 0 osób 

 wstrzymujących się 0 osób 

 

8. Sprawozdanie Zarządu z działalności za  okres od 06. 05. 2017r do 11.05.2018r.                                                                                               

– merytoryczne i finansowe. 

 

Sprawozdanie przedstawił Prezes Ogrodu – Tadeusz Szubiński                                                                                                                              

Prezes omówił bieżące problemy ogrodu oraz nakreślił plan działań inwestycyjnych na kolejny 

rok działalności.  Poprosił zebranych o merytoryczne i spokojne zebranie. Stwierdził, że plan 

został zrealizowany oprócz remontu ogrodzenia w trzech miejscach ze względu na trudny dostęp 

(teren bagnisty). Poinformował zebranych o: 
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 wykonanym doświetleniu alejek w sektorze X i VII,  

 utwardzeniu alejek (dosypanie kruszywa na drogę główną)  i  

 wykonaniu chodnika,  

 zwiększeniu ilości miejsc parkingowych 

 zakupieniu dwóch wózków transportowych 

 wykonaniu nowych tablic z nazwami alejek  

 dalszym uzupełnianiu dokumentacji  

 kradzieżach prądu (zgłaszane policji) 

Ponadto poinformował zebranych, że nowe przepisy przy sprzedaży działek powodują dużo 

dodatkowej  pracy i proces jest  czasochłonny.  Informował zebranych, że dużo działek 

zmieniło właścicieli. Poruszył również sprawę działki 712 gdzie mieszkają właściciele i 

bardzo zanieczyszczają okolicę.  Poinformował zebranych, że nie planuje się podwyżek 

administracyjnych. Akcja nauki angielskiego nie zyskała popularności - nikt się nie zgłosił.  

Przypomniał, iż udało się nie odpłatnie rozdać działkowcom nawóz jesienny. Poruszył 

sprawę biblioteki i nie oddawania  książek. Przedstawił projekt udziału w budżecie 

partycypacyjnym na 2018 rok i autorskim pomyśle utwardzenia ścieżki pieszo rowerowej w 

lasku bródnowskim. Projekt przeszedł weryfikację i będzie poddany pod głosowanie. 

Poprosił o oddawanie głosów na projekt. Poinformował delegatów o konserwacji sieci 

energetycznej - uszczelnieniu skrzynek i ich zabezpieczeniu antywłamaniowym.  

Poinformował zebranych o planach doświetlenia alejek w dwóch - trzech miejscach, wybór 

miejsc po konsultacjach. Planuje się również dosypać kruszywa do alejek o ile taka będzie 

podjęta decyzja.  Wspomniał o współpracy z samorządem dzielnicy Targówek w celu 

realizacji między innymi projektu budżetu partycypacyjnego oraz doświetlenia jak również 

wymiany przewodów aluminiowych na miedziane. Prezes poinformował zebranych o 

poszukiwaniu dobrej oferty na nowe skrzynki elektryczne. Wspomniał również o trwających 

pracach  geodezyjnych w celu stworzenia aktualnej mapy. Poinformował zebranych o 

zbliżającym się jubileuszu 40-lecia ROD Malborska.  Uroczystości planowane są w dniach 

21-22 lipca 2018 roku. Prezes zaprosił wszystkich zebranych na uroczystości które mają być 

uatrakcyjnione wieloma atrakcjami. Na koniec wystąpienia podziękował zebranym.  

  

Konferencję sprawozdawczą uznano za ważną, jako że udział w niej wzięło 64 spośród 102 

zaproszonych delegatów tj. 62,74 %. 
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9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD  z działalności od 06.05.2017 r. do 11.05. 2018 r. 

oraz ocena działalności Zarządu ROD przez Komisję Rewizyjną ROD wraz z wnioskiem 

o przyjęcie sprawozdania.  

 

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą: 

1. Barbara Pękała-Żeleńska     - Przewodniczący                                         

2. Grzegorz Kępiński               - Z-ca Przewodniczącego                       

3. Joanna Borkowska              - Sekretarz                                                   

4. Elżbieta Kania                     - Członek                                                     

5. Bogdan Stawiarz                 - Członek  

 

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej ROD przedstawiła przewodnicząca Komisji 

Pani Barbara Pękała-Żeleńska.  

Komisja Rewizyjna przeprowadziła w ciągu roku sprawozdawczego 7 kontroli.  

W sierpniu 2017 roku odbyła się kontrola finansów ROD  Malborska za I -sze półrocze 2017 

roku. Zespół Kontrolny nie stwierdził uchybień. 

We wrześniu 2017 roku odbyła się kontrola inwestycji ułożenia chodnika wzdłuż alei głównej 

ROD  Malborska. Zespół kontrolny nie wniósł zastrzeżeń do przedstawionej dokumentacji ani 

do wykonania inwestycji.  

W listopadzie 2017 odbyło się badanie działalności zarządu ROD Malborska w zakresie 

gospodarowania energią elektryczną. Zespół kontrolny stwierdził brak aktualnego świadectwa 

uprawnienie elektryka i zobowiązał zarząd do uzupełnienia dokumentów. Elektryk jednak nie 

dostarczył wymaganego uprawnienia co spowodowało zakończenie pracy z elektrykiem i 

zatrudnienie nowego. 

W grudniu 2017 skontrolowano stan gotówki ROD Malborska - nie stwierdzono uchybień.    

W styczniu 2018, w związku z zaleceniem okręgowego zarządu PZD, odbyła się kontrola 

realizacji uchwały prezydium  OZM PZD w sprawie wprowadzenia procedury nadzoru nad 

czerpaniem i wykonywaniem dochodów z majątku PZD przez rodzinne ogrody działkowe.  

W lutym 2018 roku odbyła się kontrola badania sprawozdania finansowego ROD Malborska czyli 

bilansu. Zespół kontrolny stwierdził że przedstawione sprawozdanie jest rzetelne i zgodne z 

obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami rachunkowości i wobec tego kwalifikuje się do 

zatwierdzenia. 
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W lutym 2018 roku odbyła się również kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych. Stwierdzono że 

zalecenia zostały zrealizowane przez zarząd oprócz tych których realizacja wymagała dłuższego 

czasu czyli spraw związanych z elektryką.  

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała zebranych delegatów, że w każdym zebraniu 

zarządu ROD Malborska uczestniczył przedstawiciel   Komisji Rewizyjnej.   Księgowość 

prowadzona jest w programie komputerowym „Komplex”. Dokumenty są przechowywane w 

wyznaczonym zabezpieczonym miejscu zamykane pod kluczem. Przewodnicząca Komisji 

Rewizyjnej poinformowała zebranych delegatów o stanie finansowym ogrodu. 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej uznała, że przedstawiony bilans jest rzetelny i zgodny z 

obowiązującymi przepisami prawa. Komisja Rewizyjna na podstawie przeprowadzonych kontroli 

ocenia działalność zarządu w okresie sprawozdawczym pozytywnie zarówno w zakresie 

działalności statutowo programowej, organizacyjnej jak i gospodarczej.   

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej uznała, że na podkreślenie zasługuje ułożenie chodnika i 

działania zmierzające do usunięcia nieprawidłowości  w  sieci elektrycznej.  Na uznanie zasługuje 

również załatwienie darmowego nawozu który został rozdysponowany działkowcom oraz dobra 

atmosfera współpracy.  

 Komisja Rewizyjna postawiła wniosek o przyjęcie i zatwierdzenie przedstawionego przez zarząd 

sprawozdania za 2017 rok.  

 

10. Projekt Planu pracy (preliminarz)  na 2018 r.  

 

Plan przedstawiła Pani Ania Pawłowska. Preliminarz został sporządzony na podstawie planu 

szczegółowego.  

     

11. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.  

 

Komisja Mandatowa w składzie: 

1. Pan Jolanta Stawiasz,  

2. Pani Jadwiga Olchowicz, 

3. Pan Jerzy Skopowski 

Komisja mandatowa stwierdziła, że udział w konferencji wzięło 64 spośród 102 zaproszonych 

delegatów tj. 62,74 %. Konferencję sprawozdawczą uznano za ważną i prawomocną do 

podejmowania uchwał. 
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12. Dyskusja. 

 

 Działkowicz z działki nr 4  zgłosił propozycję wytyczenia na parkingu miejsc 

parkingowych (namalowanie pasów).  

 Działkowicz z działki nr 128 zapytał o kwestię doprowadzenia wody zdatnej do picia 

na teren ROD Malborska.  

 Działkowicz z działki nr 636 pytanie dotyczące sprawozdania finansowego głownie 

jakie dochody uzyskano z bilbordów. Jakie są planowane dochody i pytanie o same 

bilbordy jak sytuacja wygląda.  

 Działkowicz z działki nr 30 pytanie o przychody w tym roku na funduszu rozwoju i 

koszty. 

 Działkowicz z działki nr 217 pytanie o  ławeczki w alejkach   

 Działkowicz z działki nr 491 pytanie o  wymianę furtki w alejce X   

 Działkowicz z działki nr 604 - wniosek o dodanie latarni w sektorze IX bo jest ciemno 

sugestia aby znalazły się po 2 lampy na alejkę w tym sektorze. Ma to znaczenie 

również w aspekcie bezpieczeństwa jako że zdarzają się włamania do ogródków 

działkowych przyległych do lasu. Działkowicz postulował też o uzupełnienie 

informacji w tablicach w sektorze. 

Odpowiedzi udzielił prezes Tadeusz Szubiński  

Sprawa parkingu - powierzchnia parkingu ciągle się zmienia bo zajmują go odpady zielone , jest 

to też kwestia kultury kierowców i w jego odczuciu pasy nie wiele pomogą ale jeśli będzie taka 

wola działkowców to pasy zostaną namalowane. Poruszono sprawę kompostowników -wymogu 

ich posiadania na każdej działce ale to przepis trudny do wyegzekwowania. Padła propozycja aby 

działkowicze z działek bez kompostowników płacili większą opłatę za śmieci.  Sprawa do 

rozpatrzenia w przyszłości.  

Sprawa doprowadzenia wody -  nierealna koszt doprowadzenia wody  około 250 000 pln. Potem 

kłopoty z egzekwowaniem  opłaty za wodę i konserwację infrastruktury wodnej.   

Sprawa ławeczek w alejkach - w ciągu dwóch tygodni zostaną wystawione a ich stan się 

powiększy.   

Sprawa wymiany furtki - furtka zostanie gruntownie naprawiona i zmodyfikowana, nie będzie 

całkowicie wymieniana. Modernizacji poddane zostaną wszystkie furtki ogrodowe.  

Sprawy poruszane przez działkowicza z działki nr 604 - informacje w tablicach ogłoszeń zostaną 

uzupełnione, lampy oświetleniowe dostawione, naprawiona także zostanie siatka ogrodowa od 

strony lasu. 
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Prezes przy okazji przypomniał o zgłaszaniu usterek elektrycznych do biura ochrony ogrodu a nie 

do elektryka bezpośrednio. Większość usterek można bowiem usunąć bez wzywania elektryka 

który musi dojeżdżać za co wystawia rachunek.    

 Działkowicz z działki nr 134 zgłosił kwestię wysokich drzew iglastych na działkach oraz 

możliwości pomiaru pH gleby.  

Problem drzew iglastych o dużych gabarytach jest znany działkowcom. W odpowiedzi Prezes 

ROD Malborska poinformował że po zmianie przepisów trzeba uzyskać zezwolenie z gminy. 

Tutaj zarząd nie może pomóc, może tylko wniosek o wycięcie drzewa poprzeć. Kwestia pH gleby 

we własnym zakresie.  

 Działkowicz z działki nr 252 poruszył kwestie progów zwalniających w bocznych 

alejkach.  

Po dyskusji uzgodniono że ich wykonanie na razie jest bezzasadne. 

Dyskutowano również o kradzieżach prądu. Pan Prezes Tadeusz Szubiński opowiedział o 

podjętych krokach i bierności służb (policji) która umarza postępowania.  Poruszane w dyskusji 

były inne kwestie taki jak np ilość dopuszczalna psów na działce (pytanie działkowca z działki nr 

522). Prezes w odpowiedzi stwierdził, że regulamin tego nie reguluje.    Zgłoszono wniosek o 

sfinansowanie przez Zarząd skrócenia brzozy na działce 244 - jest to problematyczne ze względu 

na bardzo trudny kontakt z właścicielem działki. Jeśli złożony zostanie taki wniosek Prezes 

przychyli się do wniosku.  

Odpowiedzi na pytania dotyczące finansów udzielała Pani  księgowa ROD Malborska  

Urszula Sęktas. Przedstawiła sprawozdanie  finansowe. 

 

Dyskusje zakończyły owacje dla Pana Prezesa Tadeusza Szubińskiego, który według 

delegatów zrobił więcej dal ogrodu niż wszyscy poprzedni prezesi.  

 

Honorowe przemówienie wygłosił również przedstawiciel OZM PZD  Pan Witold 

Błachowicz. Podziękował za zaproszenie i stwierdził, że jest tutaj z przyjemnością.  

Podziękował za gospodarką dyskusję i miłą atmosferę.  Przytoczył kilka sytuacji w innych 

ogrodach. Odniósł się również do spraw bilbordów. Stwierdził, że generalnie panuje przekonanie 

w krajowej radzie, że bilbordów nie powinno być w ogrodzie. Osobiście uważa jednak że to 

nikomu nie powinno przeszkadzać i służy działkowcom. Czasy jednak są "niespokojne" i ludzie 

są skłóceni. Nadmienił, że jest wiele problemów i jest potrzeba konsolidacji. Kłopot będzie 

sprawiały nowe przepisy o danych osobowych RODO. Wspominał również o problemie z 
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wycinką drzew. Poinformował, że zaproponował nagrodę dal naszego ogrodu i wstępnie pomysł 

został zaakceptowany przez Zarząd PZD w postaci kosiarki spalinowej.   

 

14 Głosowanie Uchwał 

 

 Uchwała  Nr 1     w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności i sprawozdania  

finansowego  Zarządu ROD „Malborska” w 2017 roku. 

Głosowanie: 

 za przyjęciem 100 % - 1 osoba 

 przeciw przyjęciu - 1 osoba  

 wstrzymujących się – 0 osób 

 

 Uchwała  Nr 2    w sprawie zatwierdzenia sprawozdania   z działalności Komisji Rewizyjnej    

 

Głosowanie: 

 za przyjęciem 100 % - 1 osoba 

 przeciw przyjęciu - 0 osób 

 wstrzymujących się – 1 osoba 

               

 Uchwała Nr 3   w sprawie zatwierdzenia  planu pracy  na 2018 r.    

 

Głosowanie: 

 za przyjęciem 100 % osób 

 przeciw przyjęciu - 0 osób 

 wstrzymujących się –  0 osób 

 

 Uchwała Nr  4    w sprawie  preliminarza finansowego na 2018r..    

 

Głosowanie: 

 za przyjęciem 100 % - 1 osoba 

 przeciw przyjęciu - 0 osób 

 wstrzymujących się – 1 osoba 

 

 Uchwała Nr  5    w sprawie  opłaty na rzecz Ogrodu   
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Głosowanie: 

 za przyjęciem 100 % - 1 osoba 

 przeciw przyjęciu - 1 osoba 

 wstrzymujących się – 0 osób  

                                                                                

 Uchwała Nr  6   w sprawie  realizacji zadania inwestycyjnego   w postaci remontu ogrodzenia. 

 

Głosowanie: 

 za przyjęciem 100 % osób 

 przeciw przyjęciu - 0 osób 

 wstrzymujących się –  0 osób 

 

 Uchwała nr   7   w sprawie  przeksięgowanie nadwyżki  finansowej na fundusz  statutowy   

 

Głosowanie: 

 za przyjęciem 100 % osób 

 przeciw przyjęciu - 0 osób 

 wstrzymujących się –  0 osób 

 

 Uchwała nr   8     w sprawie  wycięcia drzew i krzewów w alejkach i drogach ogrodu                                                                                                                                                

 

Głosowanie: 

 za przyjęciem 100 % -3  osoby 

 przeciw przyjęciu - 1 osoba 

 wstrzymujących się – 2 osoby  

 

15. Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu. 

Brak. 

16. Sprawy różne.  

Brak.  

17. Zakończenie obrad.  

O godzinie 13.30 zakończono głosowanie nad uchwałami i zamknięto zebranie. 

 


