
Protokół 
z Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków PZD ROD „KALINA” w Lublinie, 

odbytego w dniu 22 marca 2014 r. 
  

Zebranie odbyło się w II terminie z powodu braku quorum w terminie I o godz. 1000. 

  

Obecni:  zgodnie z listą obecności (w załączeniu - 126 osób) 

  

Zaproszeni goście: 
Małgorzata Suchanowska  - Radna Rady Miasta 

Adam Osiński   - Przewodniczący Rady Dzielnicy „Kalinowszczyzna” 

Zbigniew Markuszewski  - Radca Prawny ZO PZD 

  

Zebranie otworzyła prezes ROD „Kalina” p. Halina Gaj-Godyńska. Przywitała 
przybyłych na zebranie członków ROD, przedstawiła zaproszonych gości oraz określiła cel 
spotkania. 

Na przewodniczącego zebrania zaproponowała p. Henryka Bącala. Pan Bącal 
wyraził zgodę, a zebrani jednomyślnie w głosowaniu jawnym przegłosowani tę 
kandydaturę. Do prezydium prezes ROD zaproponowała P.P. GraŜynę Piróg, Zofię 
Dobrowolską, a na sekretarza zebrania p.  GraŜynę Rojek. Zebrani w głosowaniu jawnym 
zatwierdzili przedstawione kandydatury. 

Przewodnictwo obrad objął przewodniczący Henryk Bącal. Odczytał projekt 
porządku Walnego Zebrania  Sprawozdawczego, który w głosowaniu jawnym został 
jednomyślnie zatwierdzony bez zmian.  

Pan Przewodniczący przypomniał niektóre fragmenty  Regulaminu Walnego 
Zebrania, który zgromadzeni w głosowaniu jawnym jednomyślnie przyjęli.  

Następnie przewodniczący przystąpił do formułowania składów komisji. Do 
Komisji Mandatowej zgłoszono P.P. Romana Zająca, Zbigniewa Piroga i Mirosława 
Birszela. Działkowcy w głosowaniu jawnym jednomyślnie zatwierdzili skład Komisji. Do 
Komisji Wyborczej zgłoszono P.P. Krystynę Bartnik, Artura Osińskiego i Tadeusza 
Sztorca. Zebrani w głosowaniu jawnym jednomyślnie zatwierdzili skład Komisji 
Wyborczej. Do Komisji Uchwał i Wniosków zgłoszono kandydatury P.P. Haliny Balak, 
Lucyny Łabędź, Zofii Małyszki, Zbigniewa Kazanowskiego i Marianny Zderkiewicz. 
Kandydaci wyrazili zgodę na pracę w Komisji, zebrani w głosowaniu jawnym jednogłośnie 
zatwierdzili skład Komisji Uchwał i Wniosków. 

W dalszej kolejności głos zabrała prezes ROD Halina Gaj-Godyńska 
przedstawiła sprawozdanie Zarządu RIOD z działalności za 2013 rok (w załączeniu), a 
skarbnik ROD p. Stanisława Sarna odczytała sprawozdanie finansowe Zarządu za 2013 rok 
(w załączeniu). 



Następnie głos zabrała przewodnicząca Komisji Rewizyjnej p. Wiesława 
Opasała, odczytała sprawozdanie KR ROD za 2013 r. (w załączeniu). 

Sprawozdanie Komisji Rozjemczej złoŜyła v-ce przewodnicząca GraŜyna 
Piróg (w załączeniu). 

Przewodniczący zebrania udzielił głosu osobom zaproszonym na Walne 
Zebranie. Jako pierwsza głos zabrała radna Miasta Lublin Pani Małgorzata Suchanowska. 
W wypowiedzi poruszyła problemy związane z realizacją inwestycji uchwalonej w 2007 
roku, a dotyczącej parku na Osiedlu „Kalina”. Jako radna pilotuje realizację tej inwestycji, 
kontroluje władze miasta, zbiera podpisy na projekt obywatelski dotyczący 
zagospodarowania zdegradowanych terenów osiedla. Zwróciła się do działkowców z prośbą 
o poparcie jej inicjatywy dla wspólnego dobra, bo działki ROD „Kalina” przylegają 
bezpośrednio do wąwozu, zaś część wysypiska śmieci wg zapisów  geodezyjnych (dz. 
geodez. Nr 25 obr. 47/9) jest formalnie w zarządzaniu PZD ROD „Kalina”. Aktualnie z 
ogromnego projektu 18 hektarów zrealizowano niewielką część 1 hektara, gdzie od 1 
czerwca udostępniony będzie plac zabaw dla dzieci. Urządzanie parku przyniosło 
działkowcom wiele kłopotów, najpowaŜniejszy z nich to degradacja drogi dojazdowej do 
działek przez cięŜkie maszyny urządzające teren przyszłego parku. Prezes Godyńska w tym 
miejscu odczytała interpelacje radnej M. Suchanowskiej do prezydenta miasta w kwestii 
przywrócenia przejezdności ulicy Zawilcowej. 

Następnie głos zabrał p. Adam Osiński – przewodniczący Rady Dzielnicy 
„Kalinowszczyzna”, który takŜe odniósł się do słabej realizacji projektu zagospodarowania 
18 hektarów parku. Stwierdził, Ŝe dobry początek juŜ jest, ale pieniądze na 2014 rok są juŜ 
wykorzystane, a zrobiono tylko plac zabaw. Mówca odniósł się takŜe do Planu 
Zagospodarowania Doliny Bystrzycy. Określił ten plan jako bajeczny, pełen dziwactw i 
zbyt kosztowny. Wyraził swą krytyczną opinię wobec finansowania zbędnego – zdaje się - 
stadionu na Czubach (200 milionów) przez włodarzy miasta. Mieszkańcom dzielnicy zaleŜy 
na systematycznej realizacji działań związanych z urządzeniem parku – powiedział Pan 
Osiński, kończąc swą wypowiedź. 

W dalszej kolejności v-ce prezes ROD p. Leszek Pietryka odczytał zebranym 
projekt planu pracy Zarządu ROD na 2014 rok (w załączeniu), a księgowa p. Stanisława 
Sarna przedstawiła projekt preliminarza finansowego na rok 2014 (w załączeniu). 

Głos zabrał przewodniczący Komisji Mandatowej p. Zbigniew Piróg, odczytał 
protokół (w załączeniu). Na 505 członków ROD „Kalina:” obecnych na zebraniu Walnym 
jest 126, co stanowi 25 % uprawnionych do głosowania. Walne Zgromadzenie jest 
prawomocne w drugim terminie. 

Następnie prezesi ROD „Kalina” wręczyli dyplomy uznania i nagrody 
rzeczowe (ksiąŜki, cebule kwiatowe) wyróŜniającym się 41 działkowcom (lista w 
załączeniu).  



Po tej uroczystej części głos zabrał radca prawny z OZ PZD Pan Zbigniew 
Markuszewski. Przedstawił najwaŜniejsze przepisy ustawy o ROD z dnia 13 grudnia 2013 r. 
i wynikające stąd zadania dla stowarzyszenia ogrodowego. 

W ramach dyskusji o głos poprosiła p. Elzbieta Pomorska (dz. nr 362), 
zapytała o zasady uŜytkowania przez działkowców kosiarki spalinowej, której zakup 
przewiduje preliminarz finansowy. Odpowiedzi udzielił wiceprezes ROD. Zasady 
korzystania ze sprzętu opracuje Zarząd i informację umieści na tablicy ogłoszeń. Pani 
Pomorska wniosła takŜe problem braku toalet na działce. Pani prezes odpowiedziała, Ŝe 
zainstalowani toalet toi-toi  kosztują zbyt wiele, aby działkowcy chcieli za nie płacić. Pan 
Tadeusz Zams (dz. nr 167) zgłosił problem niemoŜności dojazdu do działki z uwagi na 
stertę piachu wysypaną przez budowniczych parku pośrodku ulicy Zawilcowej, co 
uniemoŜliwia dojazd do 2 bram ogrodu. Pani prezes odpowiedziała, Ŝe podjęła juŜ 
interwencję w tej sprawie w Zarządzie Dróg i Mostów Urzędu Miejskiego oraz w Wydziale 
Ochrony Środowiska, nadzorującego wykonanie placu zabaw na terenie starej oczyszczalni 
ścieków. Pani Suchanowska dodała, Ŝe wykonawca placu zabaw jest ze Szczecina i są 
trudności z kontaktowaniem się z firmą odpowiedzialną za dewastację drogi. Pan Rogulski 
(dz. Nr 248), który nie jest członkiem PZD (członkiem jest jego nieobecna na zebraniu 
Ŝona) zasugerował, Ŝe sprzątanie skarpy przy ul. Zawilcowej powinno być zaliczone do 
czynu społecznego. Zgłosił takŜe zapytanie odnoście wycinki starych, niebezpiecznych 
topól przy sektorze E. Odpowiedzi udzieliła prezes ROD stwierdzając, Ŝe bezskutecznie od 
roku walczy z róŜnymi instytucjami w tej kwestii. Zapewniła, Ŝe ponowi interwencję w tej 
sprawie. Pani Maria Zegarowska (dz. nr 298) zwróciła uwagę na niebezpiecznie zjawisko 
podpalania traw na nieuŜytkowanych działkach oraz zaśmiecania nieuŜytków. 
Odpowiadając Prezes ROD stwierdziła, Ŝe obowiązuje zakaz palenia czegokolwiek na 
działkach, zaapelowała o zaniechanie palenia, za które groŜą surowe kary finansowe. Na 
tym wyczerpała się lista zgłaszających się do dyskusji. 

Następnie głos zabrała przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków, 
przystąpiła do odczytywania projektów uchwał (w załączeniu), a przewodniczący Zebrania 
Walnego Zebrania kolejno poddawał je pod głosowanie. 

  

Uchwała Nr 1 
Walne Zebranie jednomyślnie zatwierdziło sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 
2013 rok. 

Uchwała Nr 2 
Walne Zebranie jednomyślnie zatwierdziło sprawozdanie finansowe Zarządu za 2013 rok. 

Uchwała Nr 3 
Walne Zebranie zatwierdziło sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD za 2013 rok. 

Uchwała Nr 4 
Walne Zebranie jednomyślnie zatwierdzili sprawozdanie Komisji Rozjemczej za 2013 rok. 

Uchwała Nr 5 



Członkowie ROD jednomyślnie zatwierdzili sprawozdanie z działalności ROD 
merytoryczne i finansowe za okres od 1-18 stycznia 2014 roku. 

Uchwała Nr 6 
Walne Zebranie poszerzyło skład Zarządu ROD o 2 osoby: p. GraŜynę Rojek i p. Zbigniewa 
Kazanowskiego bez głosów sprzeciwu czy wstrzymujących się. 

Uchwała Nr 7 
w sprawie opłaty na rzecz ogrodu podniesiono stawkę do kwoty 21 gr. za m2 działki, płatne 
w terminie do 31 maja br. Uchwałę o podwyŜkę przegłosowano 38 głosami „za” przy 3 
głosach przeciwnych i 4 wstrzymujących się. 

Uchwała nr 8 
jednomyślnie przekształcono coroczną składkę na wymianę wodociągu na tzw. opłatę 
wodną w wysokości 20 od jednej działki, płatną do 31 maja br.. 

Uchwała Nr 9 
w sprawie ilości godzin pracy na rzecz ogrodu świadczonej przez działkowca lub 
ekwiwalentu za niewykonanie prac - utrzymano 3 godziny lub 30 złotych jako ekwiwalent, 
płatny do 31 grudnia br.  

  

Uchwała Nr 10 
w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego, jednomyślnie zdecydowano o doprowadzeniu 
wody do budynku Zarządu. 

Uchwała nr 11 
Walne Zebranie jednomyślnie przyjęło do realizacji plan pracy Zarządu ROD na rok 2014. 

Uchwała Nr 12 
Działkowcy jednomyślnie przyjęli do realizacji preliminarz finansowy na rok 2014. 

  

  Następnie p. Gaj-Godyńska uświadomiła zebranym wagę kolejnego, 
obowiązkowego Zebrania Wszystkich Działkowców, wymaganego przez nową ustawę o 
ogrodach działkowych, które Zarząd zwołał na 5 kwietnia br. Wyjaśniła procedurę, do 
której zobowiązuje nowa ustawa. Mecenas Markuszewski odczytał stosowne fragmenty 
ustawy, zwracając szczególną uwagę na frekwencję działkowców na zebraniu i 
konsekwencje wynikające z tego faktu. 

  Na zakończenie przewodniczący Walnego Zebrania podziękował zebranym za 
wytrwałość, osobom funkcyjnym za pracę podczas jego przebiegu oraz Zarządowi ROD 
„Kalina” za przygotowanie zebrania. 

  

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

  
Protokołowała: 
GraŜyna Rojek 

        Przewodniczący Zebrania 
 


