
Szanowni Działkowcy!!! 
Dnia 6 maja 2017r. o godzinie 11:00 odbyła się konferencja delegatów ROD "Malborska". 
Konferencje te, organizowane co roku, mają na celu sprawozdanie z działań zarządu i komisji 
rewizyjnej w minionym roku, omówienie bieżących problemów ogrodu, podjęcie uchwał na 
kolejny rok działalności.  W tym roku sprawozdanie obejmowało okres od dnia 08.05.2016 do 
dnia 06.05.2017.  Konferencję sprawozdawczą uznano za ważną, jako że udział w niej wzięło 
67 spośród 102 zaproszonych delegatów.  
Honorowym gościem był pan vice prezes PZD Pan Stanisław Zawadka. 
 
 
Porządek obrad sprawozdawczej konferencji delegatów ROD "Malborska"  wyglądał 
następująco: 

1. Otwarcie zebrania. 
2. Wybór przewodniczącego. 
3. Przewodniczący Konferencji proponuje Prezydium Zebrania.  
4. Propozycja porządku obrad (zatwierdzenie porządku obrad). 
5. Propozycja Regulaminu Konferencji Delegatów (zatwierdzenie Regulaminu 

Konferencji Delegatów-głosowanie). 
6. Wybór Komisji Mandatowej i Uchwał i Wniosków (głosowanie). 
7. Wybór protokolanta (głosowanie).  
8. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności od 08. 05. 2016r. do 05. 05. 2017r 

(sprawozdanie merytoryczne i finansowe). 
9. Sprawozdanie komisji rewizyjnej ROD  z działalności od 08. 05. 2016r. do 05. 05. 

2017r. oraz ocena działalności Zarządu ROD przez Komisję Rewizyjną ROD wraz z 
wnioskiem o przyjęcie sprawozdania.  

10. Projekt Planu pracy na 2017r.  
11. Projekt preliminarza finansowego na rok 2017.  
12. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.  
13. Dyskusja. 
14. Głosowanie Uchwał.  
15. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu ROD z działalności za rok 2016 (Uchwała nr 

1). 
16. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD za 2016 rok 

(Uchwała nr 2) (głosowanie).  
17. Uchwalanie planu pracy na rok 2017 (Uchwała nr 3). 
18. Uchwalanie preliminarza finansowego na rok 2017 (Uchwała nr 4). 
19. Uchwalanie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia (Uchwała nr 5). 
20. Uchwalanie realizacji zadania inwestycyjnego-remontowego (uchwała nr 6). 
21. Przeksięgowanie nadwyżki bilansowej za 2016 rok w kwocie 26 409,67 pln na 

fundusz statutowy (Uchwała nr 7). 
22. Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu. 
23. Sprawy różne.  
24. Zakończenie obrad.  
  

 
 Przewodniczącym zebrania wybrano Pana Wacława Miszalskiego.  
Wybrano Prezydium Zebrania w osobach: 

1. Prezes ROD "Malborska" Pan Tadeusz Szubiński, 
2. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej ROD "Malborska" pani Barbara Pękała-

Żeleńska, 



3. I-szy vice prezes ROD "Malborska" Pani Anna Czyżewska-Nowak, 
4. II -gi vice prezes ROD "Malborska"  Pan Maksymilian Zienkiewicz, 
5. Księgowa ROD" Malborska" Pani Urszula Sęktas. 
 
Porządek obrad i zaproponowany skład prezydium został przyjęty bez głosów sprzeciwu. 
Wybrano również jednogłośnie Komisję Mandatową w osobach: 

1. Pan Lech Wichrzycki,  
2. Pani Jadwiga Oldowicz, 
3. Pani Elżbieta Wojdalska. 
 
Oraz Komisję d/s Uchwał i Wniosków (jedna osoba przeciw Pan Śledziewski) 
1. Pani Alicja Redlisz, 
2. Pani Stanisława Pawłowska, 
3. Pan Stanisław Kazimierczak.  

 
Wybrano jednogłośnie protokolanta zebrania w osobie Pani Moniki Zienkiewicz.  
 
Pan Prezes Tadeusz Szubiński przedstawił sprawozdanie  Zarządu ROD "Malborska" 
Poruszono między innymi  problemy w związku  ustawą "Lex Szyszko" i planowanymi 
zmianami nowelizacyjnymi. Pan prezes opowiedział zebranym delegatom o licznych 
kontrolach w roku 2016/2017 jakie miały miejsce w naszym ogrodzie - miedzy innymi 
kontroli PZD, ZUS, Straży Miejskiej, Ośrodka Pomocy Społecznej. Kontrolujące ROD" 
Malborska" organy nie stwierdziły żadnych nieprawidłowości. Sprawozdanie z działalności 
Komisji Rewizyjnej ROD przedstawiła przewodnicząca Komisji Pani  Barbara Pękała-
Żeleńska. Komisja Rewizyjna bardzo pozytywnie oceniła działalność Zarządu. 
Sprawy finansowe przybliżyła Delegatom księgowa Pani Urszula Sęktas.  
Honorowe przemówienie wygłosił również Pan Stanisław Zawadka bardzo pozytywnie 
wyrażając się o naszym ogrodzie.  
Uchwałę nr 1 sprawozdanie  Zarządu ROD z działalności za rok 2016 - przyjęto  przy jednym 
głosie wstrzymującym się.  
Uchwałę nr 2 - sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej ROD za 2016 rok- przyjęto 
przy dwóch głosach  wstrzymujących się. 
Uchwałę nr 3 -  plan pracy na rok 2017 - przyjęto przy jednym głosie wstrzymującym się.  
Uchwałę nr 4 - preliminarz finansowy na rok 2017 - przyjęto przy jednym głosie 
wstrzymującym się. 
Uchwałę nr 5 - opłaty ogrodowe i termin ich wnoszenia- przyjęto przy jednym głosie 
wstrzymującym się. 
Uchwałę nr 6 - zadania inwestycyjno-remontowe w tym:  

 Plac zabaw - 24 osoby za 24 przeciw - uchwały nie podjęto.  
 Doświetlenie sektorów IX i X - przyjęto jednogłośnie.  
 Wymiana chodnika w alejce głównej przewidywany koszt ok. 40 000 pln - przyjęto 

przy czterech głosach wstrzymujących się.    
 Konserwacje ogrodzenia ogrodu przewidywany koszt ok 10 000  pln - uchwalono 

jednogłośnie  
 W ramach konserwacji ogrodzenia - modernizacja (naprawa) furtki przy bramie od 

strony lasu - za 13 przeciw 13 wstrzymała się jedna osoba, wymiana na nową za 31, 
przeciw 4, wstrzymało się 7 - uchwałę podjęto.  

Uchwała nr 7- Przeksięgowanie nadwyżki bilansowej za rok 2016 - przyjęto przy jednym 
głosie przeciw i trzem głosom wstrzymującym się. 
 



Podczas dyskusji poruszono wiele spraw między innymi potrzebę ustawienia kolejnych 
ławeczek w alejkach (zostanie to zrobione zakupiono już 5 szt.), sprawę wywozu 
nieczystości, utrzymania porządku, sprawę wjazdów samochodów, miejsc parkingowych, 
sprawa zadłużenia działek i wiele innych.   
Zebranie zakończyło się godzinie 13:30. 
Ze szczegółowym przebiegiem zebrania w formie protokołu można zapoznać się w biurze 
ogrodu.  
 
 
 
  


